
          Návrh závěrečného účtu obce Bukovina u Čisté za rok 2013        

        Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních
          operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k
          nahlédnutí na obecním úřadě Bukovina u Čisté.

         Příjmy
        Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1730tis.Kč,splněny na 108%,skutečnost 1871 tis.Kč.
          Nedaňové příjmy byly splněny na 77%  rozpočtu.
          Přijaté dotace- dotace na výkon státní správy činila 54.400,-- Kč.

 Dotace na volby do Parlamentu ČR činily 18.363,-Kč a na volby prezidenta ČR 14.032,-Kč.. 
        
 
           Výdaje 
         Běžné a kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně upraveného
         rozpočtovými opatřeními.
         Běžné výdaje byly rozpočtovány  ve výši 1mil.819tis. Kč, skutečnost je  1mil.920 tis. Kč.
         Pozemní komunikace- na zimní údržbu bylo vydáno 36.600,-Kč.              
         Neinv. dotace krajům na dopravní obslužnost obec uhradila 18.000,-Kč.
         Pitná voda – výdaje na pitnou vodu činily 457tis. Kč.
         Neinvestiční dotace obcím na základní školy- na žáky základní školy v Jilemnici  6.800,-.Kč.
         Komunální odpad – za likvidaci komunálního odpadu uhradila obec 216tis.Kč, za nebezpečný
         odpad 11tis.Kč.
         Požární ochrana – výdaje na PHM 13.000,--Kč ,nákup oděvů. 6.500,- Kč a výměna oken 47.tis.Kč.
         Na odměny členům zastupitelstva bylo vydáno 120.000,-- Kč.
         Výdaje na činnost místní správy  bylo zahrnuto nákup materiálu 43 tis.Kč, náklady na elektr.energii
         288 tis.Kč,ostatní osobní výdaje 91 tis. Kč, knihy a tisk 4,5 tis.Kč, služby telekomunikací 18tis.Kč,
         nákup služeb 105 tis. Kč a služby peněžních ústavů 15tis Kč a materiál  KD 9 tis Kč a výměna oken 
         činila 106.tis. a DHDM v KD  30.tis a ostatní služby 26.tis. Kč.
          Volby- ost.osobní výdaje 19 tis. Kč,materiál 5 tis. Kč,pohoštění 2 tis.Kč,cestovné 1 tis.Kč.

        Majetek
         DDHM  1.532.876,50--Kč
         Dlouhodobý nehmotný majek činí 338.378,50—Kč.
      
         Pohledávky – poskytnuté provozní zálohy VČE 174.151,--Kč
 
          Financování  
        Zůstatek na účtu k 31.12.2013 činí 1.399.260,21 Kč.

     Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné   
úrovně 

         Dotace do rozpočtu obce na rok 2013 činily celkem 90.168,- Kč.
  

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
         Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření obce stanovené v § 2 a 3 zákona  420/2004 Sb. O
         přezkoumávání hospodaření územně samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
         Přezkoumávání hospodaření obce Bukovina u Čisté za období kalendářního roku 2013 bylo
         provedeno dne 10.3.2014 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu



         Libereckého  kraje.
         Závěr zprávy:  byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. 
         V bodě ,,B“ Výsledek přezkoumání bylo zjištěno, že rozpočet obce byl pořízen do výkazu FIN 2-12 
M v odlišné podobě ve výši 13 391,-Kč na straně příjmů, než jak schválilo ZO. Tento nedostatek se již 
odstranit nedá. Proto bylo přijato opatření, aby se podobný případ již neopakoval.

         Závěrečný účet byl předložen ke schválení ZO,  s ,,výhradami“.

         V Bukovině u Čisté 28.4.2014

                               Vypracovala: Ludmila Součková
                                                        
                                                     účetní OÚ …………………

      
                                Schválil: Jiří Hanousek
   
                                                     starosta ………………….    
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