ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MEZNÁ ZA ROK 2013
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Údaje o obci:
Obec Mezná
IČO: 00 66 70 30
Adresa: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav
Telefonické spojení: 381596081, 724 195 795
E-mail: obecmezna@seznam.cz
Web: www.obecmezna.cz

Počet veřejných zasedání v roce 2013: 12
V roce 2013 pracoval finanční a kontrolní výbor.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2013 :
1. OZV č. 1/2013 – o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Mezná je členem DSO Soběslavsko.
Obec Mezná je členem Občanského sdružení MAS přírody a venkova jihočeského kraje
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
Triada.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě –FIN 2-12 M za období
12/2013,, rozbor čerpání příjmů a výdajů.
Obec Mezná nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly
účtovány v rámci rozpočtu.

Rozpočtové hospodaření
Návrh Rozpočetu Obce Mezná na rok 2013, byl vyvěšen na ÚD 30.11.2012 a sejmut
15.12.2012 ( vyvěšen i v elektronické podobě). Zastupitelstvo tento rozpočet schválilo na
svém zasedání č. 12/2012 dne 15. 12. 2012 v částce na straně příjmů 1.400 000,00 Kč a
výdajů 1.400 0 00,00 Kč. Rozpočet byl plánován jako vyrovnaný .

Přijaté dotace a dary a bezúplatný převod
Investiční dotace v roce 2013
Název
Dotace „ Rekonstrukce chodníku u autobus zastávky“ POV JČK

v Kč
180 000,-

Neinvestiční dotace v roce 2013
Dar
Název
Dar –mobiliář obce – DSO Soběslavsko
Obec zaplatila

v Kč
47 123,15 130,-

Bezúplatný převod
Název
v Kč
Bezúplatný převod od státu pozemek p.č. 656/5 v k. ú. Mezná 1 799,u Soběslavi o výměře 257 m2
Neinvestiční dotace v roce 2013
Název dotace
Na výkon státní správy
Volby prezident ČR
Volby PS Parlament ČR

Dotace v
Kč
54 400,26 000,23 000,-

Čerpáno v
Vráceno v Kč
Kč
54 400,14 528,50 k 5.9.2013
21 197,Při finančním vypořádání r. 2013

Poskytnuté dary a dotace:
Název
Dotace na činnost ČSV o. s. (včelaři)
Dar Senior dům Soběslav
Dar Baby box

V Kč
1 000,4000,2 000,-

0,00
11 417,50
1 803,00

Rozpočtová opatření
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně šest rozpočtových opatření, která
měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1/2013 bylo schváleno zastupiteli 6.4.2013
Pověření starosty ke schválení rozp. opatření bez souhlasu zastupitelstva 2.6.2013
Rozp. opatření č. 2/2013 schváleno starostou 1.7.2013 předloženo zastup. 28.8.2013
Rozp. opatření č. 3/2013 schváleno starostou 1.8. 2013 předloženo zastup. 6.9.2013
Rozp. opatření č. 4/2013 schváleno starostou 1.10. 2013 předloženo zastup. 22.11.2013
Rozp. opatření č. 5/2013 schváleno starostou 1.11. 2013 předloženo zastup. 20.12.2013
Rozp. opatření č. 6/2013 schváleno starostou 31.12. 2013 předloženo zastup. 24.1.2014
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Majetek obce – inventarizace
Inventární komisi jmenoval starosta obce dne12.11.2013, termín provedení inventury za
rok 2013 stanovil od 15.12.2013 do 10.1.2014. Inventura byla ukončena 10.1.2014.
Starosta schválil a podepsal Zápis o výsledku inventarizace za rok 2013 dne 24.1.2014,
Zastupitelstvo schválilo Zápis o výsledku inventarizace za rok 2013 na Zasedání č.1 /2014,
dne 24.1.2014 (viz. Inventury 2013)
Podrobnosti hospodaření s majetkem v inventární knize obce a v zápise o výsledku
inventarizace.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2013– rekapitulace

Název

Celkem v Kč

Syntetický
účet

018
019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

26 883,60
285000,00

021
022
028
031
042
078
079
081
082
088
231
314
331
336
342
374
389
403
902

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Pořízení dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky - Stavby
Oprávky - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Základní běžný účet ÚSC
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění
Jiné přímé daně
Přijaté dotace
Dohadné účty pasivní
Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

3.03 634,49
239 592,20
593 485,20
1.594 896,92
9 720,00
26 883,60
51 820,00
952 051,00
72 506,00
593 485,20
1.318 091,49
63 320,00
22 538,00
2 095,00
2 813,00
1 803,00
63 320,00
265 193,00
3 910,00

Zpráva o stavu rozpočtu k 31.12.2013
Příjmy rozpočtu 2013

1. 575 197,48 Kč

Výdaje rozpočtu 2013

1. 717 212,95 Kč

Schodek rozpočtu 2013

142 015,47 Kč

Schodek byl financován z přebytků hospodaření z minulých let.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání provedla, na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumání hospodaření územně samosprávních celků a DSO, pracovnice odboru kontroly
Krajského úřadu Jihočeského kraje Vladimíra Achatzová dne 10.3. 2014.
Závěr: při přezkoumání hospodaření Obce Mezná za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

Přílohy: zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013, sestava FIN 2-12 M za období
12/2013, rozvaha za období 12/2013, výkaz zisku a ztrát, zpráva o výsledku inventarizace a
finanční vypořádání za rok 2013. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Mezná.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok
2013 na ÚD od 1.4. do 16.4.2014 i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup, čímž
byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce před jeho
projednáním. Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Mezná za rok
2013. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, které bylo provedeno pracovnicí
oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy
vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž
zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření. Do doby konání zasedání
zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu
žádnou připomínku, tak byl Závěrečný účet obce Mezná za rok 2013 schválen v
navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Mezná projednání Závěrečného účtu uzavřelo
svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Vlastislav Štefan
starosta obce
Ing. Václav Pražma
místostarosta obce
Vyvěšeno i v elektronické podobě.
V Mezné: 18.4. 2014

