Závěrečný účet obce Bílý Újezd za rok 2014
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění
platných předpisů)

1)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
(údaje jsou v tis. Kč)

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost
k 31.12.14

plnění v %

98,05
89,69
99,21
100
98,57

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem

5794
679
320
120
6913

8254,60
857,13
1336,88
7697,98
18146,59

8093,87
768,73
1326,28
7697,95
17886,84

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

6364,50
1382,00
7746,50

10641,12
7601,70
18242,82

9102,83
6237,80
15340,63

Třída 8 – financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech +/Uhrazené splátky dlouhodobé příjmy půjčených prostředků
Financování celkem (součet za třídy 8)

upravený
rozpočet

85,54
82,06
84,09

skutečnost

%

796,23 -1635,04
-700,00 -911,18 130,17
96,23 -2546,22

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u
účetní úřadu (výkaz FIN2-12M rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Daňové příjmy – během roku došlo k překročení plnění z důvodu vyššího výnosu na dani
z příjmu fyzických osob ze závislé a samostatně výdělečné činnosti , dani z příjmu
právnických osob, dani z přidané hodnoty, z odvodu z loterií a her krom VHP a z daní
z nemovitých věcí. Z uvedených důvodů byl během roku upravován schválený rozpočet
zastupitelstvem obce nebo bralo na vědomí při schválení v kompetenci pana starosty.
Nedaňové příjmy, došlo k navýšení u těchto položek:
- za odvod při úhradě z vydobytých prostor Lomu Masty
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-

u nájemného za umístění a provozování bezdrátového internetu na budově ZŠ a MŠ
v Bílém Újezdě a na bytovce v Hrošce
- z pronájmu z bytovky v Hrošce
- z pronájmu hrobových míst a jejich služby(voda,odpady,osvětlení hřbitova)
- za dividendy od České spořitelny
Zastupitelstvo obce schvalovalo úpravu rozpočtu nebo bralo na vědomí při schvalování
v kompetenci pana starosty.
Kapitálové příjmy, zde došlo k navýšení u této položky:
- za prodej stavebních parcel (bylo počítáno s prodejem jen jedné parcely) byly prodány
nakonec tři stavební parcely
Zastupitelstvo obce schvalovalo úpravu rozpočtu.
Přijaté transfery
Obec dostala -od OP Životního prostředí – CF 1.019.168,90 Kč na zateplení základní a
mateřské školy
- z Programu rozvoje venkova SZIF ČR 311.190,- Kč na vybavení obecní klubovny
- od OP Životního prostředí – CF 1.064.007,- Kč na zateplení obecního úřadu
- z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje 600.000,- na zateplení
obecního úřadu
Běžné výdaje u kapitol:
- volby do Evropského parlamentu, zastupitelstva obce,Senátu
- vnitřní správa – vybavenost obecní klubovny a novým nábytkem obecního úřadu, spotřeby
el. energie
V roce 2014 došlo také k přesunům mezi kapitolami. Vše schválilo zastupitelstvo obce nebo
bralo na vědomí opatření schválené starostou.
Kapitálové výdaje - Byla dokončena stavba Zateplení Základní a Mateřské školy- částečně
hrazeno z dotace. Proběhlo zateplení Obecního úřadu v Bílém Újezdu, které bylo částečně
hrazeno z dotací - zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu.

2) Stav účtů

Běžný účet
Stav k 31.12.2013 - u České spořitelny
u Komerční banky
u České národní banky
celkem za obec: 5.840.860,32 Kč

1.012.695,07 Kč
4.765.680,50 Kč
62.484,75 Kč

Hypoteční účty
Česká spořitelna
stav k 31.12.2014 2.571.408,- Kč splátka úvěru na přístavbu MŠ a ZŠ
Bílý Újezd
Stav k 31.12.2014 3.353.000,-Kč splátka zateplení ZŠ a MŠ
celkem za obec: 5.924.408,- Kč
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Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně

Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad -UZ 98187
volby do OÚ a senátu ve výši 54.000 ,00 Kč čerpáno pouze 28.464,- Kč nevyčerpáno
25.536,- Kč bylo vráceno na Krajský úřad Královéhradeckého kraje v lednu 2015. UZ 98348
ve výši 35.000,00 Kč na volby do Evropského parlamentu čerpáno 20.987,00 Kč – částka
14.013,00 Kč byla zpět vrácena v lednu 2015 na Krajský úřad Královéhradeckého kraje .
Dotace od KHK na úhradu úroků z úvěrů ve výši 78 000,0 Kč dotace byla vyčerpána v celé
výši 78 000,- Kč .UZ 90877 Investice přijaté ze SF – dotace SFŽP – 155.185.11 Kč čerpána
celá a UZ 15835 Ostatní investice přijatá ze SR - dotace SFCF – 2.638.147,23 Kč čerpána
celá a na hospodaření v lesích dotace 13.940,- Kč byla čerpána celá, z Programu rozvoje
venkova SZIF ČR 311.190,- vybavení obecní klubovny a z Programu rozvoje venkova
Královéhradeckého kraje 600.000,-Kč na Zateplení obecního úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2014

Přezkoumání hospodaření provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání Jaroslav Meliš a
kontrolor – Ing. Gabriela Střelečková. Přezkoumání bylo provedeno dne 13.10.214 (dílčí) a
29.4.2015. Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti obce v souladu
s ustanovením § 42 odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů .
Předmětem přezkoumání je určen zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obec Bílý Újezd – za rok 2014
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky : Předmět: Zákon č. 420/2004
Sb.§ 2 odst. 2 písem. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a
postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu – Zadavatel
neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu,
jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů
od jejího uzavření. Jinak nebyl zjištěny závažné chyby a nedostatky. Při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření – Obce Bílý Újezd za rok
2014 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

V Bílém Újezdě dne 6.5.2015
Zdeněk Arnošt
starosta obce
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