
Závěrečný účet roku 2013 

 
 

 

Obec Pěčice IČO 00509370 – územní samosprávní celek se sídlem Pěčice 1  

(§17 č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 

předpisů) 

Obec pracovala dle rozpočtu na rok 2013, který byl schválen 14.12.2012 

Během roku byly schváleny  2 rozpočtové opatření. 

Příjmy celkem 3.169.026,- Kč a výdaje celkem 2.883.529,- Kč. 

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013. 
 

 

Příjem za rok 2013 : 
 

Třída 1 Daňové Příjmy  2.251.086,- 

Třída 2 Nedaňové příjmy     171.591,- 

Třída 3 Kapitálové příjmy 

Třída 4 Přijaté dotace      746.349,- 

Celkem                           3.169.026,- 

 

 

Třída 1 – Daňové příjmy 

 

 

 V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech 

sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. 

 Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně –FÚ, převádí  

obci 100% z celkové vybrané části. 

 Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je 

povinna podat daňové přiznání.  

 Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. 

 

 

 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 

 

 

 Obsahem nedaňových příjmů – příjmy za služby podle jednotlivých §, příjmy 

z pronájmu, úroky. 

 

 

 

 

 



 

Třída 4 – Přijaté dotace 

 

 Na položce 4111 – 

Přijaté dotace na volby příjem 45.000,- čerpání 16.501,-.  

 

 Na položce 4112 

  Přijaté dotace ze SR  příjem 43.500,- čerpání 43.500,- 

 

 Na položce 4134 

  Převody z rozpočt. účtů příjem 50.000,-  

 

 Na položce 4222 

  Přijaté dotace od kraje 

  na veřejné osvětlení  příjem 636.340,- čerpáno 636 340,- 

 

 

Celkem     příjem 774.840,- čerpání 746.341,- 

 

 

 

 

Třída 8 – Financování 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku byl upraven rozpočtovým opatřením. 

 

 

Výdaje za rok 2013: 
 

Třída 5 - Běžné výdaje    2.004.952- 

Třída 6 - Kapitálové výdaje                 878.577,- 

Celkem                           2.883.529,- 

 

 

Třída 5 – Běžné výdaje 

 

 

2141 Výdaj obchod a hospoda        379.261,- Kč 

2212 Výdaje na údržbu komunikací           9.680,- Kč 

2310 Výdaje na automat s pitnou vodou         49.805,- Kč 

3111 Příspěvky na předškolní vzdělání                        500,- Kč 

3113 Příspěvky na žáky do Semčic, Dobrovice        33.642,- Kč 

3399 Kultura-příspěvky k jubileím, vítání občánků          6.340,- Kč 

3419  Tělovýchovná činnost – podpora TJ Sokol Pěčice(fotbalisté)     525.000,- Kč 

3631 Veřejné osvětlení- energie, opravy       719.584,- Kč 

3632 Pohřebnictví (hřbitov Semčice)           7.680,- Kč 

3722 Odvoz a likvidace komunálního odpadu      190.777,- Kč 

3745 Péče o vzhled obce (pohonné hmoty, úklid, zimní údržba)        26.754,-Kč 

5512    Požární ochrana – pásky, helmy, rukavice, pohonné hmoty,               55.929,- Kč 

 

 



 

Třída 6 -  Kapitálové výdaje 

 

6112 Zastupitelstvo obce-výdaje týkající se zastupitelů                 273.360,- Kč 

4114 Volby do Parlamentu                                                                               7.487,- Kč 

6118 Volby prezidenta republiky             9.014,- Kč 

6171 Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu:nákup materiálu,      

            poštovné, cestovné, drobný hmotný majetek, telekomunikační popl., školení,   

            pohoštění, opravy, mzdy zaměstnanců                             522.442,- Kč

  

6310  

6320 

6330 Výdaje za služby pen. ústavů,pojištění, převody  vl. rozp. účtům            66.274,- Kč 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 

podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ. 

 

 

Obec má BÚ vedený u KB č. 33220-181/0100 a účet u ČNB č. 94-9212181/0710. 

Stav na BÚ u KB k 31.12.2013 je 5.797.020,58 Kč a u ČNB k 31.12.2013 je  3.688,61 Kč. 

 

 

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2013. 

 

 

 

 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

ze dne 10.04.2014 ,kterou provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje – odbor 

kontroly. 

 

Závěr zprávy:  –byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků       

                            uvedených pod písmenem c), C2) , C4) a C5) 

 

 

 
Přílohy: hlavní účetní kniha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO, rozvaha, příloha účetní závěrky, 

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – jsou k nahlédnutí na OÚ. 

 

 

 

Jaromír Rejmon v. r. 

            starosta obce 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
vyvěšeno: 20.4.2014 

sejmuto:  


