Závěrečný účet obce Obory za rok 2014
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/200 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2014 (v Kč)
Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy :

25.585.479,22

18.736.560,-

35.651.072,-

Výdaje :

3.427.096,-

23.055.000 ,-

23.799.663,-

-22.158.382,82

4.318.440,-

Financování

-11.851.409,-

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2014, který je přílohou závěrečného účtu.

Základní členění příjmů a výdajů :
Daňové příjmy

2.833.623,98

2.553.000,-

2.849.330,-

Nedaňové příjmy

203.543,24

60.000,-

246.763,-

Kapitálové příjmy

40.100,-

40.100,-

Přijaté dotace

22.508.212,-

16.123.560,-

32.564.879,-

Příjmy celkem :

25.585.479,22

18.736.560,-

35.651.072,-

Běžné výdaje

3.372.156,40

4.975.000,-

5.663.863,-

54.940,-

18.080.000,-

18.135.800,-

3.427.096,40

23.055.000,-

23.799.663,-

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

Významné akce r. 2014

V r. 2014 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 r. 2014
úspěšně dokončena. Finanční spoluúčast na této akci byla hrazena z úspor z minulých let.

Byly opraveny povrchy některých komunikací v obci.
Proběhla celková rekonstrukce kapličky, která byla nově omítnuta, vyměněna střešní krytina
včetně latí a také byl osazen nový zvon.
Byly vyměněny vchodové i boční dveře na budově obecního úřadu
Po květnových povodních byla opravena zcela poničená komunikace na Vápenici
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 navštívily zástupkyně sociálního výboru naše spoluobčany
s dárkovým balíčkem a blahopřáním k významnému životnímu jubileu.
- Příspěvky zájmovým organizacím:
- V r. 2014 jsme přispěli SDH Obory a SK Obory po 50 000,- Kč na jejich činnost
- Z těchto příspěvků bylo zakoupeno např. kalové čerpadlo pro čerpání zatopených
studní nebo sklepů nebo motorová pila pro likvidaci padlých stromů

Přehled přijatých dotací :
Dotace na volby
Dotace na volby
Souhrnný dotační vztah
Dotace na ČOV a kanalizaci
Dotace na ČOV a kanalizaci
Dotace na ČOV a kanalizaci
Dotace na ČOV a kanalizaci
Dotace na ČOV a kanalizaci
Dotace na ČOV a kanalizaci
Celkem dotace

98187 UZ
98348 UZ
89011 UZ
89012 UZ
89017 UZ
89018 UZ
89511 UZ
89512 UZ

20.321,16.955,43.500,18.000,01
53.999,98
17.653,70.610,5.441.790,99
16.325.372,02
22.008.202,-

Finanční majetek ,pohledávky a závazky obce k 31.12.2014
a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu k 31.12.2014
zůstatek na účtu HČ k 31.12.2014
zůstatek na účtu u ČNB k 31.12.2014

1.431.686,96
2.289.453,80
4.197,84

b) pohledávky obce k 31.12.2014

0,-

c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2014

0,-

Hospodaření s majetkem obce:
Obec v roce 2014 prodala pozemky za celkovou částku 40.100,Obec v roce 2014 koupila pozemek č.par. 123/1 v celkové hodnotě 13.800,-

Hospodářský výsledek obce za rok 2014
Náklady v roce 2014 celkem : 9.941.590,92
Výnosy v roce 2014 cekem : 8.769.993,75
Hospodářský výsledek za rok 2014 : -1.171.922,85
Obec v roce 2014 ukončila hospodaření se ztrátou.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Bylo provedeno ve dnech 23.9.2014 a 30.3.2015 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou
krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání :
Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:



Územní celek inventarizací nezjistil skutečný stav účtu 063 – akcie. Ve výkazu
Rozvaha je zůstatek ve výši 72.000,-. Na inventurním soupisu jsou uvedeny akcie
Středočeské plynárenské, v nominální hodnotě 52.000,- Tyto akcie však v roce 2008
územní celkem odprodal.

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- Fin 2-12M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

