IČO: 00272892

Obec Nový Ples
Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř
e-mail:novy.ples@cbox.cz

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013

(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů)
a

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Údaje o obci:
Adresa:
Telefonické spojení:
Mob.:
E-mailová adresa:
www stránky:

Obec Nový Ples
Nový Ples 28, 551 01
491 810 316
724 180 090
novy.ples@cbox.cz
www.novyples.cz

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Jaroměř
č. účtu:
13226-551/0100
běžný bankovní účet zřízený za účelem sledování finančních toků kanalizace
č.účtu:
43-9914720267/0100
účet zřízený u ČNB dle zákona
č. účtu:
94-7213551/0710
úvěrový účet zřízený u Komerční banky
č. účtu:
27-7127391557/0100

Počet členů zastupitelstva v roce 2013: 9
V roce 2013 pracovaly finanční a kontrolní výbory.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
Triada Praha.
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I.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

Třída l – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Konsolidace příjmů
Příjmy po konsolidací
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Konsolidací výdajů
Výdaje po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

2 201 800,00
47 000,00

3 116 800,00
120 973,00
37 800,00
8 551 294,57
11 826 867,57

Plnění
k 31.12.2013

1 820 000,00

11 826 867,57
2 008 252,65
10 426 216,80
12 434 469,45

1 820 000,00

12 434 469,45

3 118 746,02
115 678,50
37 826,25
18 005 368,39
21 277 619,16
9 453 994,57
11 823 624,59
11 425 780,26
10 426 016,80
21 851 797,06
9 453 994,57
12 397 802,49

490 100,00

-607 601,88

-574 177,90

61 300,00
2 310 100,00
2 310 100,00
1 820 000,00

% plnění
k upravenému
rozpočtu
100,10%
95,62%
100,10%

100%

99,71%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účetních výkazech.
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
 poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok a 120,- /1pes/rok za každého dalšího celkem Kč
8 500, příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 18 985, příjmy z pronájmů Kč 61 093,Komentář k vybraným výdajovým položkám za 2013:
 Silnice – 23 875, Investiční výdaje hrazené 2013 - výstavba kanalizace 10 329,216,80 Kč
 Provoz místní knihovny 12 747, Sportovní zařízení v majetku obce – 24 305,0
 Neinvestiční dotace TJ Sokol Nový Ples – 35 000,0
 Investiční výdaje hrazené 2013 – Územní plán 96 800, Komunální služby – 80 615, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů – 7 860, Sběr a svoz tříděného odpadu - 45 770, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 19 103, Zastupitelstvo obce - 288 619, Volby do parlamentu ČR - 12 607, Volba prezidenta republiky – 12 579,25
 Místní správa 270 251,44
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Bankovní poplatky 17 087,60
Pojištění majetku obce 6 844,-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí ve výkazech.
Obec Nový Ples nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly
účtovány v rámci rozpočtu.
Stav účtů obce k 31.12.2013
Bankovní úvěr k 31.12.2013

1 440 504,42 Kč
4 688 874,50 Kč

Výběrová řízení v roce 2013
V roce 2013 obec nevyhlásila výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 20. 12. 2012 v částce na
straně příjmů 2 310 100,-Kč a výdajů 1 820 000,-Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.
Ve financování je zahrnuto splácení úvěru.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně tři rozpočtová opatření, která měnila výši
rozpočtu na straně příjmů i výdajů, tam kde se nezměnila výše příjmů a výdajů, byly
prostředky přesunuty v rámci paragrafů.
Seznam rozpočtových opatření schválených v roce 2013:
Rozpočtové opatření č. 1/2013 schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2013.
Rozpočtové opatření č. 2/2013 schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2013.
Rozpočtové opatření č. 3/2013 schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12 .2013.
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Poskytnuté dotace
V roce 2013 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční dotaci TJ Sokol
Nový Ples ve výši 35 000,- Kč. Čerpání dotace bylo doloženo pouze kopiemi daňových
dokladů a bankovních výpisů, které jsou adresovány na účetní TJ Sokol. Vyúčtování
neobsahovalo porovnání poskytnuté a vyčerpané dotace, neobsahovalo seznam dokladů, nebyl
doložen žádný průvodní dopis s podpisem předsedy TJ Sokol jako odpovědné osoby za
čerpání dotace.
II.
Hospodaření s majetkem
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Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2013 na základě příkazu starosty.

Stav majetku k 31. 12. 2013 – rekapitulace v Kč
Položka
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby a budovy
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek – podílové listy
Krátkodobé pohledávky
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

Brutto
67 396,70
142 400,00
1 466 760,00
18 291 671,13
195 566,00
295 579,50
36 070 360,43
1 222 732,13
27 858 266,75
4 688 874,50
28 023 318,59

V nedokončeném majetku jsou zahrnuty náklady na výstavbu splaškové kanalizace.
Kolaudace bude provedena až v roce 2014. V krátkodobých pohledávkách i závazcích je
zahrnuta dotace poskytnuta na výstavbu kanalizace a na zpracování nového územního plánu.
Obě dotace budou vyúčtovány až v roce 2014.
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2013.
III.
Další finanční operace, vč. tvorby a použití fondů
Obec Nový Ples za rok 2013 splatila část úvěru ve výši 480 000,- Kč.
Obec netvoří fondy.
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IV.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce.
ÚZ

Poskytovatel
Krajský úřad
Královehradeckého
kraje
Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje
Krajský úřad
Královehradeckého
kraje
Státní fond
životního prostředí
Ministerstvo
životního prostředí
Celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Položka

Globální
dotace

4112

61 300,00

61 300,00

61 300,00

100%

98008

Dotace na
volby
prezidenta

4111

0

12 500,00

12 579,25

100,6%

98071

Dotace na
volby

4111

0

23 500,00

23 500,00

100%

4213

0

469 666,34

469 666,34

100%

4216

0

7 984 328,23

7 984 328,23

100%

61 300,00

8 551 294,57

8 551 373,82

100%

90877
15825

Výstavba
kanalizace
Výstavba
kanalizace

Skutečnost

% plnění
k upravenému
rozpočtu

Účel

V.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Naďou Naglovou a Ivanou Markovou dne 16.
dubna 2014.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
I. při přezkoumání hospodaření - Obec Nový Ples - za rok 2013 byly zjištěny méně
závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
 ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního
případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly zápisu do katastru
nemovitostí.
o Pozemek byl vyřazen z evidence majetku dne 31.12.2013, ale právní účinky
vkladu nastaly dne 22.11.2013.
 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 § 8 - Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.
Inventurní soupisy dokladové inventarizace neobsahovaly tyto náležitosti:
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identifikační číslo účetní jednotky, jména osob, které jsou členy inventarizační komise,
okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, podpisový záznam členů inventurní komise.
II. při přezkoumání hospodaření - Obec Nový Ples - za rok 2013 se neuvádí žádná rizika
dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. při přezkoumání hospodaření - Obec Nový Ples - za rok 2013
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %
5,59 %
0%

Podrobnosti viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené
dnem vyvěšení nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Přílohy:
 zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013,
 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013
 rozvaha k 31.12.2013
 výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
 příloha k 31.12.2013
 zpráva o výsledku inventarizace k 31.12.2013
 vyúčtování finančních vztahů za rok 2013.
Plné znění závěrečného účtu je zveřejněno na www stránkách obce www.novyples.cz a dále
je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách.

Miroslav Novák
starosta obce
Vypracovala: Michaela Šrámková
Schvalovací doložka:
Vyvěšeno na úřední desce:
Sňato z úřední desky:
Schváleno v zastupitelstvu obce dne:
Usnesení č.
Na základě zákona o 320/2001 Sb., byla provedena následná řídící kontrola příjmů a výdajů
Obce Nový Ples.
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