Závěrečný účet obce Obory za rok 2012
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/200 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2012 (v Kč)
Příjmy :

Schvál.rozpočet
2 202 900,-

Upr.rozpočet
2 352 246,77

Skutečnost
2 336 383,04

Výdaje :

4 825 000,-

5 656 641,-

2 210 182,41

Financování

2 622 100,-

3 304 394,23

-126 200,63

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2012, který je přílohou závěrečného účtu.

Základní členění příjmů a výdajů :
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem :
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

2 039 000,100 000,63 900,2 202 900,-

2 184 000,52 446,77
45 700,70 100,2 352 246,77

2 176 116,59
50 585,45
45 700,63 981,2 336 383,04

3 310 000,1 515 000,4 825 000,-

4 163 441,1 493 200,5 656 641,-

2 182 182,41
28 000,2 210 182,41

Významné akce r. 2012
V r. 2012 bylo z rozpočtu obce Obory financováno:
- provoz veřejné autobusové dopravy ( ostatní dopravní obslužnost)
- příspěvky na neinvestiční výdaje za žáky z Obor, navštěvující Základní školy v Nečíni,
Višňové, Dobříši a Příbrami
- platby za veřejné osvětlení v obci
- odvoz a likvidace komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V r. 2012 jsme získali dotaci na stavbu „Kanalizace a ČOV Obory“, tato stavba byla
v prosinci zahájena.
Dokončili jsme oplocení dětského hřiště.
Bylo natřeno zábradlí v obci a oplocení okolo obecního úřadu.
Byly opraveny lavičky na autobusových zastávkách a vytvořeny nové v Horních Oborách a u
prodejny potravin

Kulturní a společenské akce:
- Pořádání zájezdu na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, zájezd do Polska na
prodejní trhy, spolupořádání oslavy Dne matek, včetně úhrady pohoštění, příspěvek na
Mikulášskou nadílku, stavění Máje, uspořádání Mše svaté o pouti, organizování pálení
Čarodějnic, pořádání pingpongového turnaje, včetně zajištění cen.
- V průběhu roku navštěvují zástupkyně sociálního výboru naše spoluobčany
s dárkovým balíčkem a blahopřáním k významnému životnímu jubileu.
- Příspěvky zájmovým organizacím:
- V r. 2012 jsme přispěli SDH Obory a SK Obory po 50 000,- Kč na jejich činnost

Přehled přijatých dotací :
Souhrnný dotační vztah
Dotace na krajské volby UZ 98193
Dotace na volbu prezidenta UZ 98008
Celkem dotace

48.100,21.000,- použito 14 881,1.000,- použito
0,70.100,-

Finanční majetek,pohledávky a závazky obce k 31.12.2012
a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu k 31.12.2012
zůstatek účtu HČ k 31.12.2012
b) pohledávky obce k 31.12.2012
c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2012

5.486.878,74 Kč
113.393,46 Kč
0,0,-

Hospodaření s majetkem obce:
Pozemky:
- V r. 2012 jsme prodali pozemky 467/5 o výměře 133m2 a 467/6 o výměře 252 m2
v části obce Vápenice a zakoupili pozemek p. č. 730/1 u hřiště v Oborách
Hospodářský výsledek obce za rok 2012
Náklady v roce 2012 celkem : 2.473.037,41
Výnosy v roce 2012 celkem : 2.335.087,72
Hospodářský výsledek za rok 2012 - 137.949,69
Obec v roce 2012 ukončila hospodaření se ztrátou.
Hospodářská činnost obce
Hospodářská činnost je vedena pro tyto činnosti : výstavba čistírny odpadních vod
Náklady v roce 2012 celkem :
0,Výnosy v roce 2012 celkem :
23,78

Hospodářský výsledek za rok 2012 činil 23,78 Kč
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Bylo provedeno dne 19.02 .2013. dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou krajského
úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání :
Územní samosprávný celek nedoložil, jakým způsobem byla proškolena inventarizační
komise.
Územní samosprávný celek neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví u účtu
031 – pozemky.

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- Fin 2-12M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

Vyvěšeno : 18. 3. 2013 ( i v elektronické podobě)
Sejmuto:
Schváleno:

