
Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2012
Výroční zpráva- textová část

Rozpočet obce na rok 20112 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2011 pod č.j,
12/12/2011 ZO-U . Během roku 2012 byl rozpočet upraven 6 rozpočtovými opatřeními.

1. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2012
Výsledek rozpočtového hospodaření je definován jako saldo příjmů a výdajů tříděných dle
rozpočtové skladby, které byly realizovány za rozpočtový rok. Podrobné členění příjmů a
výdajů za rok 2012 je sestaveno ve výkazu Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu
obce.

Plnění rozpočtu za rok 2012
Rozpočet: v Kč
/dle Fin 2-12 MI

Schválený Upravený Skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přij até transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

15.622.000
3.545.000

O
640.000

19.807.000
15.529.000
2.709.000

18.238.000

15.280.000
4.070.000

O
2.624.000

21.974.000
19.300.000
13.761.000
33.061.000

15.118.133
4.071.126

O
2.588.756

21.778.015
18.091.565
12.042.183
30.133.748

Saldo příjmů a výdajů
Financování

1.569.000
-1.569.000

-11.087.000
11.087.000

-8.355.733
8.355.733

2. Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2012
Výsledek hospodaření je vykázán jako rozdíl nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti
Náklady Kč 37.063.089,92
Výnosy Kč 34.540.718,55
Výsledek hospodaření před zdaněním činí Kč -2.522.371,37 výsledek hospodaření po
zdanění činí Kč -2.892.351,37. Tento výsledek byl převeden v březnu 2013 po schválení
účetní závěrky zastupitelstvem obce na účet nerozděleného zisku.
V souvislosti s další fází účetní reformy účetnictví státu se od roku 2012 účtuje podle nově
vydaných českých účetních standardů i odpisech dlouhodobého majetku. Odpisy ( nákladová
položka) dlouhodobého majetku činily v roce 2012 Kč 2.407.353,-

3. Příjmy
a/ Daňové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 15.118.000,-
Z toho - sdílené daně - podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu Kč 12.570.000,-
- daň z příjmu právnických osob za obec Kč 380.000,-
- poplatek za odnětí pozemků Kč 1.000,-
- daň z nemovitostí Kč 1.696.000,-
- správní poplatky Kč 19.000,-
- místní poplatky Kč 236.000,-
- odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií Kč 216.000,-
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hl Nedaňové příjmy skutečnost k 31. 12.2012 Kč 4.072.000 Z toho:
§1032 - příjem z prodeje dřeva Kč 631.559,50
§2310 - příjem z vodného Kč 1.519.598,-
§3314 - příjem z členských příspěvků od čtenářů Kč 3460,- příjem z prodeje kalendářů Kč

4860,-
§3392 -příjem z poskytovaných služeb pro nebytové prostory Kč 107077,00
§3412 - příjem z ubytování a krátkodobého pronájmu 165.810,-
§3612 -příjem z pronájmu bytů Kč 174.250,-, příjem za služby spojené s pronájmem bytů

Kč 97.237,-
§3613 - příjem z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu movitého majetku Kč 517.255,-

příjem za služby spojené s pronájmem zdravotního střediska Kč 147.861,-
§3632 - příjem z pohřebnictví Kč 44.106,- (výkop hrobů, pronájem hrobového místa)
§3722 - příjem za odvoz odpadu u podnikajících osob Kč 68.908,-
§3725 - příjem z tříděného odpadu Kč 133.382,- od firmy EKO KOM
§6171 - příjem ze služeb spojených s pronájmem majetku Kč 44.170,- přijaté pojistné

náhrady Kč 18.015,-
§6310 - příjem z úroků na běžném účtu Kč 37.618
§6399 - přeplatek daně z podzemních vod 42436,-
pol. 2460 - splátky půjčených prostředků od občanů z fondu rozvoje bydlení Kč 240.000,-

cI Přijaté dotace skutečnost k 31. 12.2012 Kč 2.588.756,-
Příspěvek na výkon státní správy Kč 362.100,- příspěvek na školství Kč 278.000,-
Celkem 640100,-
Účelové dotace celkem Kč 1.948.656,-

ÚZ Účel použití
13234 Veřejně prosp. Práce
13101 Veřejně prosp. práce
00120 Stavební úpravy ZŠ
98193 Volby do senátu a zast.
98005 Výjezdová jednotka SDH
00090 Restarování sochy sv. AI.
54515374Kompostéry
5419001 Kompostéry
32533123 Základní škola
32133123Základní škola

Přijatá dotace
34.432
90.000
673.000
34.200
3.000
30.000
652.239
38.367
334.405,30
59.012,70

Čerpáno
34.432
90.000
673.000
34.200
3.000
30.000
652.239
38.367
334.405,30
59.012,70

Poskytovatel
Úřad práce
Úřad práce
Zlínský kraj
SR
Zlínský kraj
Zlínský kraj
MŽP ,EUFS,SFŽP
MŽP,SFŽP
MŠMT
MŠMT

4. Výdaje
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2012 zahrnuje

a! běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
bl kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku

adaJ Běžné výdaje- skutečnost k 31. 12.2012 Kč 18.091.565,-
Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech

§ 1032 lesní hospodářství - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 262.000,-
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Z toho: pojištění lesa 28 tis. Kč, všeobecný materiál 10 tis. Kč, odborná správa lesa 45 tis. Kč,
těžba a práce v lese 179 tis. Kč

§2212 místní komunikace - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 1.227.000
Z toho: zimní údržba a čištění 513 tis. Kč, opravy komunikací 694 tis. Kč, geometrická
zaměření 20 tis. Kč

§2219 cyklostezka - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 151.000,-
Zpracování žádosti na dotaci propojení cyklostezek 30 tis. Kč, údržba cyklostezky,
geodetické práce, znalecké posudky, věcná břemena

§2221 neinvestiční transfery kraji - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 128.450,-
Příspěvek na dopravní obslužnost

§2310 pitná voda - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 1.094.000
Z toho: Daň z podzemní vody 195 tis. Kč, opravy a udržování 504 tis. Kč, správa vodovodu
304 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 24 tis. Kč, vodoměry, odečty vodoměrů 68 tis. Kč

§2321 odpadní vody - dokončení kanalizace od nového bytového domu č.p, 658 (úprava
povrchů) Kč 308.911,-

§3113 školství - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 3.532.000,-
Příspěvek na provoz školských zařízení - základní a mateřské škole 2.955 tis.
Neinvestiční transfer na vzdělávání Kč 393 tis. Kč, výdaje na přípravu projektů energetické
úspory, neinvestiční výdaje související s půdní vestavbou 184 tis. Kč
Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy k 31.12.2012 činí Kč 390.449,98 který byl
schválen v radě obce dne 11.3.2013 pod č. j. 36/03/2013 RO-U. Hospodářský výsledek byl
rozdělen do fondu odměn Kč 253.792,- a do fondu rezerv Kč 136.657,98.

§3314 činnosti knihovnické - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 110.169,-
Z toho: nákup knih 34tis. Kč, osobní výdaje a pojistné 68 tis. Kč, nákup kalendářů určených
k prodeji 7 tis.

§3319 ostatní záležitosti kultury -skutečnost k 31. 12.2012 Kč 49.373,-
Výdaje na vedení obecní kroniky.

§3326 ochrana památek - skutečnost k 31.12.2012 Kč 95.875,-
Restaurování sochy sv. Aloise, která byla umístěna v centru obce - na náves

§ 3349 sdělovací prostředky- skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 201.677,-
Z toho: obecní zpravodaj Kč 64tis., 14 - ti deník Spektrum Rožnovska Kč 23 tis. , oprava
rozhlasu 79 tis. Kč, ozvučení návsi 35 tis. Kč

§3392 budova staré školy - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 256.184,-
Z toho: plyn, elektrická energie, voda, úklid 229 tis. Kč, opravy 16 tis. Kč

§3399 záležitosti kultury - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 107.440,-
Z toho: věcné dary 77 tis. Kč, finanční dary neziskovým organizacím 10 tis. Kč, doprava na
poznávací zájezd spoluobčanům- seniorům 8 tis. Kč, pohoštění 8 tis. Kč
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§3412 sportovní zařízení - hřiště - budova - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 210.560,-
Z toho: energie v budově - plyn, voda, stočné, elektřina 133 tis. Kč, bezpečnostní a revizní
kontroly v budově 13 tis. Kč (kontrola protipožárních samozavíračů, plynové kotelny,
hasicích přístrojů), praní prádla 10 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 23 tis. Kč. opravy 10 tis. Kč,
zpracování projektu zastřešení v areálu 9 tis. Kč

§3419 tělovýchovná činnost - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 250.665,-
Z toho: dotace občanským sdružením Kč 222 tis. (FC Dolní Bečva Kč 119 tis., LK Radhošť
Kč 34 tis., SDH Dolní Bečva Kč 62 tis., Ajax Dolní Bečva Kč 3 tis., Český svaz včelařů
Horní Bečva 4 tis. Kč)
Výdaje za činnost komise školské při sportovní činnosti a kulturní činnosti Kč 28 tis. Kč

§3612 byty- skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 283.673,-
Z toho: Oprava třípokojového bytu v budově zdravotního střediska

§3613 nebytové hospodářství - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 295.490,-
Z toho: zdravotní středisko - opravy 3 tis. Kč, energie 278 tis. Kč

§3631veřejné osvětlení - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 312.193,-
Z toho: elektrická energie 279 tis.Kč, opravy a udržování 33 tis. Kč,

§3632 pohřebnictví - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 20.954,-
Z toho: výkop hrobů 16 tis. Kč,

§3636 územní rozvoj- skutečnost k 31. 12.2012 Kč 171.020,-
Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 13 tis. , znalecký posudek bytů 8 tis. Kč , elektrická
energie v bytovém domě 75 tis. Kč , opravy 13 tis. Kč náměstí a bytový dům, voda 14 tis.
Kč

§3639 Neinvestiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - skutečnost k
31.12. 2012 Kč 273.000,-
Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt "Čistá řeka Bečva" v celkové
hodnotě Kč 4.099 tis. Kč. V r. 2012 činil příspěvek Kč 273 tis. Platba příspěvků bude
ukončena podle splátkového kalendáře v r. 2019.

§ 3721, §3722 a §3723 - nakládání s odpady skutečnost k 31. 12.2012 Kč 1.752.234,-
Z toho: nebezpečný odpad Kč 177 tis., komunální odpad Kč 1.310 tis., tříděný odpad Kč 265
tis.

§3726 - využívání a zneškodóování ostatních odpadů k 31.12.2012 Kč 730.800,-
Nákup 280 ks kompostérů na biologický odpad, kompostéry byly dány do výpůjčky na dobu
5 let domácnostem, které si o kompostéry požádaly. Po pěti letech se stanou majetkem
občanů.

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 780.208,-
Z toho: mzdové výdaje včetně povinného pojistného Kč 616 tis., pohonné hmoty Kč 28 tis.,
pořízení sekačky na trávu 38 tis. Kč

§ 4349 neinvestiční transfery neziskovým organizacím - skutečnost k 31.122012 Kč
73.686,-
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Z toho: Neinvestiční příspěvek Farní charitě Rožnov pod Radhoštěm 65 tis. Kč, sociální
příspěvky potřebným 8 tis Kč.

§ 5512 požární ochrana - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 109.655,-
Z toho: ochranné pomůcky 7 tis. Kč, nářadí 3 tis. Kč, pohonné hmoty 28 tis. Kč,
neinvestiční dotace Svazu hasičů Čech a Moravy 1 tis. Kč, opravy a udržování 22 tis. Kč,
nákup spotřebního materiálu 18 tis. Kč

§ 6112 zastupitelstva obcí - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 1.500.851,-
Z toho: odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného Kč 1.414 tis. Kč, odměny
členům komisí a výborů Kč 84 tis.

§6115 Volby do zastupitelstev krajů - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 34200,-
Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů a parlamentu ČR - senátu

§ 6171 činnost místní správy - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 2.778.571,-
Zahrnuje výdaje na správní činnost samotného obecního úřadu a společné výdaje obce, které
jsou nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby a výdaje spojené s provozem celé
budovy obecního úřadu včetně výjezdové jednotky hasičů zřízené obcí. Jsou to především
platy zaměstnanců a povinné pojistné, výdaje hrazené ze sociálního fondu, pojištění obecního
majetku, správní poplatky, platby daní a poplatků, platby za bankovní služby, platby za
agendu přestupků a měření rychlosti, příspěvek na lékařskou službu první pomoci v Rožnově
pod Radhoštěm a právní služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné, energie,
spotřební materiál, software, udržovací poplatky za software a další provozní výdaje. Z toho v
tis. Kč: mzdové výdaje včetně povinných odvodů Kč 1.599 tis., energie Kč 252 tis., pojištění
majetku a bankovní služby Kč 106 tis., spotřební materiál Kč 61 tis., právní služby a ostatní
služby Kč 206 tis., internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky Kč 125 tis., neinvestiční
transfery obcím Kč 38 tis., pohonné hmoty Kč 36 tis., opravy Kč 21 tis., správní poplatky
placené státu, územně samosprávným celkům 10 tis. Kč, školení a vzdělávání 25 tis. Kč,
cestovné 4 tis. Kč, pohoštění 47 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 74 tis. Kč, sbírky zákonů,
odborná literatura 36 tis. Kč

§ 6310 úroky vlastní - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 497.971,-
Z toho: Úroky z úvěrů komunikace 31 680,- Kč, úroky SFRB 19691,- Kč, úroky Fabie 9
664,- Kč, úroky bytový dům 436 933,- Kč

§6399 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč -
464.076,-
Z toho: platba daně z příjmu právnických osob za obec 380 tis. Kč, DPH 84 tis. Kč

§ 6409 ostatní činnosti - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 7.827,-
Bankovní služby z účtu fondu rozvoje bydlení

adb/ Kapitálové výdaje - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 12.042.183

Kapitálové výdaje dle paragrafů:
§2212 silnice - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 241.900,-
Z toho: pořízení komunikace - obchvat bývalého areálu JZD 10 tis. Kč, výkup cesty od pana
Ing. Fojtíka Kč 232 tis. Kč

5



§2219 cyklostezka - skutečnost k 31. 12.2012 Kč 206.813,-
Z toho: 86 tis. projektová dokumentace propojeni cyklostezek, výkup pozemků pod
cyklostezkou 74 tis. Kč, náhrady fyzickým osobám 47 tis. Kč v souvislosti s výstavbou
cyklostezky

§3113 školství- skutečnost k 31.12.2012 Kč 4.462.575,-
Technické zhodnocení na základni škole - adaptace části základní školy na mateřskou školu
a půdní vestavba ve škole

§3619 investiční půjčené prostředky z fondu rozvoje bydlení - skutečnost k 31.12.2012
Kč 235.000,-
Půjčené prostředky občanům na rekonstrukce bytu nebo domu z peněžního fondu rozvoje
bydlení

§ 3631 - veřejné osvětlení - skutečnost k 31. 12. 2012 Kč 14.400,-
Rozšíření veřejného osvětlení v místní části Horní Rozpité - projektová dokumentace

§3635 - územní plán obce - skutečnost k 31.12. 2012 Kč 24.100,-

§3636 - bytový dům- multifunkční budova - skutečnost k 31.12. 2012 Kč 6.857.394,-
Investični výdaje na výstavbu bytového domu č.p. 658 . K 31.12. 2012 je zůstatek
nezaplacené faktury dodavateli stavebních prací Kč 1.160.542,- z důvodu odstranitelných
vad, které nebyly v požadovaném termínu odstraněny. Tato neuhrazená - dlužná částka je
součástí rozpočtu výdajů na rok 2013.

Podrobné členění výdajů na položky rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu pro hodnoceni
plnění rozpočtu Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu

5. Financování v r. 2012 -skutečnost k 31. 12.2012 Kč 8.355.733,21
Z toho: splátky úvěrů mínus -1567.766,82

- Splátku úvěru KB a.s. ve výši Kč 1.000.000,- výstavba bytového domu
- Splátka úvěru KB a.s. ve výši Kč 408.000,- rekonstrukce místních komunikací v Horním
- Splátku úvěru Č. 2 SFRB Kč 45 598,58
- Splátka úvěru Č. 3 SFRB Kč 49889,49
- Splátku úvěru Škofin Kč 64278,75
-Opravné položky k peněžním operacím nemající charakter příjmů ani výdajů Kč 75072,14
- Změna stavu na bankovních účtech Kč 9.848.427,89 (úbytek finančních prostředků)

Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce činí
k 31.12. 2012 Kč 2.873.693,52
Z toho:
Běžný účet Kč 2.723.381,05 (v tom Kč 95.235,16 sociální fond)
Fond rozvoje bydleni Kč 150.312,47
Konečný zůstatek nesplacených úvěrů činí k 31.12.2012 Kč 24.454.323,77
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Z toho:
Přijatý úvěr na výstavbu multifunkční budovy- bytového domu Kč 21.562.810,-
Přijatý úvěr na opravu komunikací Kč 2.266.000,-
Přijatý úvěr na nákup služebního auta Kč 41.381,38
Přijatý úvěr na opravy a modemizaci bytového fondu č. 2 Kč 170.775,40
Přijatý úvěr na opravy a modemizaci bytového fondu č. 3 Kč 413.356,99

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Ve dnech 3.10.2012 - 5.10.2012 ( dílčí přezkoumání) a ve dnech 6.2.2013 - 7. 2. 2013 a
18.2.2013 ( konečné přezkoumání) proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníky
Krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.242/2012/
KŘ je součástí závěrečného účtu obce.
Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo b) a písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2012 jsou:
1. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/2012, rozvaha za
měsíc 12/2012, příloha za 12/2012, výkaz zisku a ztráty za 12/2012
2. Přehled hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy
3. Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení
4. Přehled hospodaření se sociálním fondem
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Závěrečný účet obce zpracovala Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce a správce rozpočtu

Závěrečný účet obce zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 31.5.2013

Závěrečný účet obce sejmut z úřední desky dne:

Závěrečný účet obce schválen zastupitelstvem obce dne:
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Obec Dolní Bečva IČO 00303747
Plnění rozpočtu za rok 2012 - součást závěrečného účtu obce za rok 2012

Schválený
rozpočet Skutečnost k

Třídy Příjmy 2012 31.12.2012

TŘíDA 1 Daňové příjmy 15280 15118
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 2770 2876
1112 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 261 277
1113 Dan z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 285 294
1121 Daň z příjmu právnických osob 3100 3047
1122 Daň z příjmu právnických osob - obec 380 380
1211 Daň z přidané hodnoty 6371 6076
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 1 1
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru ... 70 69
1341 Poplatek ze psů 69 69
1342 Rekreační poplatek 50 46
1343 Poplatek za užívání veřejného prostr. 40 38
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 15 14
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních h.p. 69 69
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 147 147
1361 Správní poplatky 12 19
1511 Daň z nemovitostí 1640 1696

TŘíDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 4070 4072
2111 1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 631 632
2111 2310 příjem z prodeje vody 1570 1520
2212 2310 přijaté sankční platby 5 5

2111,2112 3314 činnosti knihovnické, prodej kalendářů 12 8
2111 3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 95 107

2111,2132,213~ 3412příjem z ubytování, krátkodobý pronájem 200 173
2111 3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 80 97
2111 3613 příjmy za služby spojené s pronájmem zdrav. Stř. 120 148
2132 3613 nájemné z nebytových prostor 440 441
2133 3613 příjem z pronájmu movitých věcí 76 76
2132 3612 nájemné z bytů 174 174
2111 3632 hřbitovní služby 39 44
2111 3636 příjem za spotřebovanou elektřinu v MFB 48 48
2119 3639 příjem za věcná břemena 6 6
2111 3722 příjem za odpad od FO a PO 64 69
2111 3723 příjem za tříděný odpad 8 9
2324 3725 příjem za tříděný odpad 110 133

2111,2322 6171 příjem za služby spojené s pronájmem, prodej obědů 58 62
2141 6310 připsané úroky z běžného účtu 39 38
2460 splátky půjček od občanů 253 240
2222 6399, Příjmy z vypořádání minulých let 42 42

TŘíDA 4 Přijaté dotace 2624 2588
4112 Dotace v rámci souhrnného dotačniho vztahu 640 640
4111 Dotace ze všeobecné pokladní správy 34 34
4113 Dotace ze státních fondů 38 38
4116 Dotace ze státního rozpočtu 1206 1170
4122 Dotace od kraje 33 33
4222 Investiční dotace od kraje 673 673

Tř.1-4 Rozpočtové příjmy celkem 21974 21778



Schváleny
rozpočet Skutečnost k

Třídy Výdaje 2012 31.12.2012
Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 19300 18092

1032 lesní hospodářství 262 262
2212 silnice a zimní údržba.oprava chodníku, 1433 1227
2219 cyklostezka 95 151
2221 dotace veřejné silniční dopravě 129 129
2310 pitná voda 1084 1094
2321 odpadní vody 308 309
3113 základní škola a mateřská škola 3532 3532
3314 knihovna 159 110
3319 kronika 60 49
3349 sdělovací prostředky zpravodaj.rozhlas 206 202
3326 oprava sochy sv. Aloise 96 96
3392 stará škola 350 256
3399 SPOZ, sv. matek, přehlídka dech. hudeb, zájezd klub důch. 140 108
3412 budova sportoviště- sportovní areál 293 211
3419 činnost komise školské, dotace,dary 305 251
3612 bytový fond 302 284
3613 zdravotní středisko 398 295
3631 veřejné osvětlení 540 312
3632 pohřebnictví 60 21
3636 příspěvky mikroregionům, provozní výdaje multifunkčni budo 194 171
3639 Mikroregion Vsetínsko - příspěvek 273 273
3699 Veřejné WC 18 18
3721,3722,3723 sběr a svoz komunálního odpadu 2483 2483
3745 veřejná zeleň 772 779
4349 dotace Farní charitě Rožnov a socíální pomoc občanům 105 74
5212rezerva ochrana obyvatelstva 5 O

5512 protipožární ochrana 127 110
6112 místní zastupitelské orgány 1630 1501
6115 volby do zastupitelstev krajů 34 34
6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. fondu 2926 2779
6310 úroky z úvěrů 504 498
6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 12 8
6399 platba daní státnímu rozpočtu ( DPH a daň z příjmu) 465 465

Třída 6 Investíční výdaje celkem 13761 12042
2212 projektová dokumentace pro stavbu místní kom. 56 10
2212 výkup pozemků 235 232
2219 cyklostezka - náhrady za věcné břemeno 245 48
2219 výkup pozemků pod cyklostezkou 72 73
2219 86 86
2310 15 O
3113 4463 4463
3619 investiční půjčky z FRB 235 235
3631 rozšíření veřejného osvětlení Roveň Tabule 100 14
3635 územní plán - návrh 123 24
3636 výstavba multifunkční budovy 8131 6857

Tř.5+6 Rozpočtové výdaje celkem 33061 30134

Saldo příjmů a výdajů -11087 -8356
Třída 8 Financování 11087 8356

8124 splátka úvěru KB - komunikace a revolvingový úvěr -408 -408
8124 splátka úvěru SFRB -96 -95
8124 splátka úvěru Škofin -65 -64
8124 splátky úvěru na MFB -1000 -1000
8901 peněžní operace nemající charakter příjmů ani výdajů O 75
8115 změna stavu na bankovních účtech 12656 9848
Závěrečný účet obce zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě dne 31.5.2013
Závěrečný účet obce schválen v zastupitelstvu obce dne
Závěrečný účet obce sejmut z úředni desky dne
Vyhotovila a zodpovídá za závěrečný účet obce Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce

a správce rozpočtu



Obec Dolní Bečva, IČO: 00303747

Přehled hospodaření se sociálním fondem za r. 2012 v Kč

Součást závěrečného účtu obce za rok 2012

Příjmy roku 2012 Kč

Tvorba SF 80000,-

Příjmy z úroků O

Celkem příj my 80000,-

Výdaje roku 2012 Kč

Bankovní služby O

Příspěvky na obědy 33147,63

Příspěvky na penzijní připojištění 34800,-

Příspěvky na rehabilitace 2500,-

Příspěvky na vitamíny 3536,20

Celkem výdaje 73983,83

Rekapitulace hospodaření fondu rozvoje bydlení
Příjmy Kč 80000,-
Výdaje Kč 73983,83

Kč 6016,17

PS peněžních prostředků k 1. I. 2012 SF Kč 89218,99

Ks peněžních prostředků k 31. 12.2012 SF Kč 95235,16

Zpracovala dne 30. I. 2013
Ing. Urbanovská Blanka, správce rozpočtu
Schválil: Pavel Mana, starosta obce



Obec Dolní Bečva, IČO: 00303747

Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení v r. 2012 v Kč

Součást závěrečného účtu obce za rok 2012

Příjmy roku 2012 Kč

Splátky půjček od občanů 239600,73

Splátky půjček ze ZBU ( opravy výměna oken
122000,-

obecní bytový fond)

Uroky z běžného účtu 504,09

Převod ze ZBU na výdaje spojené s bankovními
80362,86

poplatky

Celkem příj my 442467,68

Výdaje roku 2012 Kč

Uroky z úvěrů 19691,93

Splátka úvěru Č. 2 45598,58

Splátka úvěru Č. 3 49889,49

Bankovní služby - poplatky 7827,-

Poskytnuté půjčky občanům 235000,-

Celkem výdaje 358007,77

Rekapitulace hospodaření fondu rozvoje bydlení
Příjmy Kč 442467,68
Výdaje Kč 358007,-
Saldo Kč 84460,68

PS peněžních prostředků k 1. 1. 2012 Kč 65851,79

Saldo příjmů a výdajů k 3 I. 12.2012 Kč 84460,68

Ks peněžních prostředků k 31. 12.2012 Kč 150312,47

Zpracovala dne 30. I. 2013
Ing. Urbanovská Blanka, správce rozpočtu
Schválil: Pavel Mana, starosta obce


