
Závěrečný účet Obce Branišov za rok 2013

Tabulka č. 1 Závazné ukazatele

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní 
úřadu ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). V oblasti výdajů došlo k navýšení z 
důvodu – oprava propustku a vybudování septiku pro obecní úřad, hospodu a byty. Drobná 
překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně 
rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu.

2) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy:
- pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým 
přístupem na www. branisov.cz . K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři OÚ. 
Výkazy a Příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu 
významných vlivů a změny stavů.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 20122013

Schválený Upravený Plnění % plnění
rozpočet rozpočet k 31.12.201

Třída 1-Daňové příjmy 2871,8 2560,63 2457,36 95,96
Třída 2- Nedaňové příjmy 348 428 267,1 62,4
Třída 3-Kapitálové příjmy 10 6,4 64
Třída 4- Přijaté dotace 665,88 665,88 100
Příjmy celkem 3219,8 3664,51 3396,74 92,69
Konsolidace příjmů 0 304 304
Příjmy po konsolidaci 3219,8 3360,51 3092,75 92,03
Třída 5-Běžné výdaje 1708 3102,62 2868,15 92,44
Třída 6-Kapitálové výdaje 1511,8 629,89 593,5 94,22
Výdaje celkem 3219,8 3732,51 3461,65 92,74
Konsolidace výdajů 0 304 304
Výdaje celkem po konsolidaci 3219,8 3428,51 3157,65 92,1
Saldo:Příjmy-výdaje 0 -68 -64,9
Třída 8-financování 68 64,9
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Financování celkem 0 68 64,9 99,73

dajů za rok 2013

k upr.rozpočtu



4) Stav účelových fondů
Obec nemá účelové fondy.

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 
Obec nemá příspěvkové organizace.

6) Hospodaření organizací založených obcí
Obec nemá zřízeny či založeny právnické osoby.

7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 
čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nečerpané 
finanční prostředky z dotace na volby ve výši 21.512,- Kč byly vráceny do rozpočtu dne 
4.2.2013.

  Přijaté         účel       ÚZ    položka   přiděleno   čerpáno   vráceno
KÚOK Dotace na volby prezidenta 98008 26000 14269 11731

KÚOK Dotace na volby do PS 98071 23000 13219 9781

KÚOK Dotace hasiči 14004 4122 1820 1820 0

KÚOK Neinvest.transf. st.rozpoč. 4112 54400 54400 0

KÚOK Dotace Oprava 
hydroizolace čp. 5

710 187000 187000 0

SZIF Radarové měřiče 81396 81396

Celkem 373616 352104 21512
       

         8) Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo 3.3.2014 na základě žádosti a v souladu se 
zákonem č.420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Na základě pověření k přezkoumání vydaného ředitelem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje vykonala přezkoumání kontrolka Jana Hůlková.

Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v §10 odst. 3 písm. c) , které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu 
přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.

1)  §2 odst. 2 písm h) účetnictví vedené územním celkem
 Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví 
k nemovitostem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

            Kontrolou inventurního soupisu účtu 031 (pozemky) k 31.12.2013 a výpisu z katastru
            nemovitostí v k.ú. Branišov k 31.12.2013 bylo zjištěno, že účetní jednotka vede v       
            pozemkové evidenci pozemek PK 571/4 a pozemek PK 574, které dle návrhu na vklad ze
            dne 20.12.2013 měly být již tento den zaúčtované jako vyřazené ze své evidence.

            Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Náklady z
            činností“.
            Kontrolou hlavní knihy, výkazu zisku a ztráty k 31.12.2013, účetního deníku k 31.12.2013
            účtu 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) a účtu 558 (náklady z drobného



            dlouhodobého majetku) bylo zjištno, že obec pořídila v roce 2013 drobný dlouhodobý
            hmotný majetek v celkové částce 37.732,60 Kč. Na účet 558 bylo provedeno přeúčtování
            tohoto majetku, a to v částce 20.491,60 Kč, jedná se o bezpečnostní sejf na částku 6.001,60
            Kč a kamna na částku 14.490,- Kč.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k 
závěrečnému účtu.

Přílohy k závěrečnému účtu:
1) Plnění rozpočtu příjmů a výdajů           - FIN 2-12 M
2) Rozvaha USC
3) Výkaz zisků a ztrát
4) Příloha
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

V Branišově  dne: 4.5.2014

                                                                                              Předkládá: starostka Eva Návarová

  Vyvěšeno: 5.5.2014

  Vyvěšeno elektronicky: 5.5.2014

  Sejmuto


