Závěrečný účet obce Dynín za rok 2012

Obec Dynín měla ke dni 31. 12. 2012 finanční hotovost na běžném účtu
1 865 820,05 Kč.
Finanční hotovost byla o 580 138,55 Kč vyšší než na konci roku 2011.

Obec Dynín v roce 2012 splatila úvěry, který čerpala v roce 2007 a 2009 na
budování základní technické vybavenosti v západní části obce Dynín.
Obec obdržela v roce 2012 tyto transfery
Dotace z programu obnovy venkova ve výši 90000,- , UZ 0710
Dotace na podporu akceschopnosti SDH ve výši 11 120,- Kč, UZ 14004
Dotace na dokončení biocentra prostředky EU 300 304,15 Kč, UZ 15827
Dotace na dokončení biocentra prostředky ČR 17 664,95 Kč, UZ 90877
Dotace na výkon státní správa ve výši 65 900,- Kč
Záloha na volby do senátu a krajských zastupit. 35 000,- Kč, UZ 98193
Záloha na volby prezidenta 800,- Kč, UZ 98005
Obec v roce 2012 poskytnula tyto příspěvky:
2 000,- Kč na podporu onkologických pacientů
2 000,- Kč příspěvek na podporu sdružení Krapet
2 000,- Kč příspěvek na rehabilitační pobyt mentálně postižených
3 290,- Kč příspěvek DSO Veselsko
2792,- Kč příspěvek SMO
Závěrečný účet za rok 2012 obsahuje:
- Přehled a podrobné rozdělení příjmů a výdajů za rok 2012
- Rozpočtové hospodaření podle tříd
- Rozpis sdílených daní po jednotlivých měsících roku
- Rozpis sdílených daní za poslední 3 roky
- Porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku
- Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
- Stav finančních prostředků po jednotlivých měsících
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých měsících roku
- Příjmy a výdaje podle účelových znaků
- Porovnání aktiv a pasiv
- Rozpis závazků
- Rozpis pohledávek

-

Porovnání celkových příjmů a výdajů za poslední 3 roky
Ukazatel dluhové služby obce Dynín
Soupis investičních i neinvestičních transferů poskytnutých obci Dynín
Příspěvky, které obec Dynín poskytla ostatním právnickým osobám

Samostatnou přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace,Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Příloha územních
samosprávných celků a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Dynín..
Obec Dynín neměla k 31. 12. 2012 vypořádány vztahy se státním rozpočtem.
V rámci finančního vypořádání byly v lednu roku 2013 vráceny finanční
prostředky poskytnuté ze všeobecné pokladní správy na financování voleb
prezidenta ve výši 800,- Kč a voleb do senátu a krajských zastupitelstev ve výši
18 783,- Kč.

Zastupitelstvo obce na jednání dne 13.3.2013 schválilo návrh závěrečného účtu
obce Dynín na rok 2012.

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce na úřední desce a elektronické úřední desce
dne: 14.3.2013
Sejmuto dne:
Schválilo zastupitelstvo obce dne ……………………………..
S výrokem ………………………………..

Zpracovala: Věra Míková
Jiří Veselý starosta obce

