Závěrečný účet obce PROVODOVICE za rok 2012
Obec Provodovice hospodařila podle rozpočtu na rok 2012, který byl vyvěšen
dne 5.3.2012 a schválen dne 21.3.2012 na svém zasedání.
Než byl schválen rozpočet, tak obec Provodovice hospodařila podle rozpočtového
provizoria na r.20 12 a to tak, že příjmy a výdaje uskutečněné během rozpočtového
provizoria se staly příjmy a výdaji po jeho schválení, tj. dnem 21.3.2012.
Schválený rozpočet na rok 2012 byl průběžně upravován během roku a starosta
obce schválil 9 rozpočtových opatření, která jsou zařazena chronologicky u rozpočtu
obce na rok 2012. /na vědomí vzalo zastupitelstvo obce - viz usnesení/
Činnost zastupitelstva obce za rok 2012 kontrolovaly dva výbory a to finanční a
kontrolní výbor zřízený při obci. Finanční výbor provedl kontrolu 4 krát a to za období
leden-únor 2012, březen-červenec 2012, srpen-září 2012 a říjen-listopad 2012 /viz zápisy ve
složce Finanční výbor OÚ Provodovice/.
Kontrolní výbor provedl kontrolu 3 krát., a to 16.5.2012,31.7.2012 a 7.12.2012
/viz zápisy ve složce Kontrolní výbor OÚ Provodovice/.
Vnitřní kontrolní systém je upraven následujícími směrnicemi a obecně závaznými
vyhláškami: - organizační řád obce - směrnice Č. 6/2007
jednací řád zastupitelstva obce Provodovice ze dne 1.11.2006
směrnice č.7 - směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
změnový list k vnitřní směrnici Č. 7 - směrnice o poskytování a účtování
cestovních náhrad, platný od 1.1.2012
směrnice č.8 - směrnice o tvorbě rozpočtu obce Provodovice
směrnice č.l /20 1O - účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů
směrnice č.2/201 O - směrnice k systému zpracování účetnictví
směrnice č.3/20 1O - harmonogram účetní závěrky
směrnice č.4/20 1O - směrnice k řídící kontrole
směrnice č.5/2010 - podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy
účetní závěrky k § 45-54 vyhl. č.410/2009 Sb., ČÚS 701
směrnice č.6/20 10 - směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů,
včetně dohadných položek
směrnice Č. 7/2010 - směrnice o evidenci majetku, účtování a oceňování zásob
změnový list ke směrnici č.7/2010 - směrnice o evidenci majetku, účtování
a oceňování zásob
směrnice č.81201 O - směrnice o oběhu účetních dokladů
směrnice č.I 012010 - o připojování podpisového záznamu (podpisového vzoru)
k účetnímu záznamu
směrnice č.I /20 11 - zásada významnosti
směrnice č.2/20 11 - směrnice pohledávek, tvorba a používání opravných
položek
směrnice č.3120 11 - inventarizace majetku a závazků
směrnice č.4/2011 - odepisování dlouhodobého majetku
směrnice č.1I20 12 - reálná hodnota u majetku určeného k prodeji

spisový a skartační řád
vnitřní předpis k reálné hodnotě
interní směrnice OÚ Provodovice o pokladních operacích
obecně závazné vyhlášky Obce Provodovice č.l- 8, č.1/2007, č.I-212010
č. 1-2/2011 a č.I-2/2012
nařízení obce Provodovice č.1/20 12 - tržní řád

V roce 2012 byly poskytnuty z prostředků obce tyto finanční prostředky:
SDH Provodovice na podporu činnosti a reprezentace Sboru dobrovolných hasičů
Provodovice na rok 2012 ve výši 30 tis. Kč.
SDH Provodovice na povrchovou úpravu karosérie hasičského auta na rok 2012
ve výši 25 tis. Kč.
Římskokatolické farnosti Všechovice částku 2 tis. Kč, bylo použito na opravu
kostela ve Všechovicích loprava schodů!
"Sdružení místních samospráv" Zlín, částku 1.145,00 Kč lčlenský příspěvek na
rok 20121
Californii o.s., Rouské 13, částku 3 tis.Kč na činnost Bylo použito na úhradu
startovného na semifinále v Otrokovicích dne 21.4.2012 a na částečně na dopravu do
Otrokovic.

Všechny výše uvedené poskytnuté finanční příspěvky byly doloženy žádostmi,
které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce a doloženy fotokopiemi
dokladů, které určují použití prostředků. Toto čerpání je uvedeno i v roční zprávě
o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2012, které bylo zasláno na Ministerstvo
financí.

Obci Provodovice byly poskytnuty za rok 2012 následující dotace:
1/ Dotace - příspěvek na výkon státní správy a školství ve výši 60.100,00 Kč
na rok 2012.
21 Účelovou investiční dotaci z KÚ Olomouc na pořízení dopravního automobilu na
vybavení JSDH obce Provodovice na rok 2012 ve výši 120 tis. Kč.
31 Neinvestiční dotaci z KÚ Olomouc na rok 2012 na výdaje JSDH Olomouckého
kraje ve výši 720 Kč.
41 einvestiční dotaci na hospodaření v lesích pro období 2007-2013 ve výši
27.850 Kč na obnovu a zajištění lesních porostů v lesích.
51 Účelovou neinvestiční dotaci z KÚ Olomouc na volby do Senátu Parlamentu ČR
a zastupitelstev krajů ve výši 22 tis. Kč.

Celková částka přijatých dotací za rok 2012 činila 230.670 Kč. lúčetní třída 41

Příjmy a výdaje podle výkazu

Fr

2-12 M činily

Schválený
rozpočet -Kč
Příjmy celkem
třída I -daňové příjmy
třída 2 -riedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace

1554317,00
1172450,00
321767,00

Výdaje celkem
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje

Upravený
rozpočet-Kč

Skutečnost
k 31.12.2012

60100,00

1897744,00
1182155,00
478729,00
6190,00
230670,00

1893466,46
1180492,07
476164,39
6140,00
230670,00

1683103,16
1533103,16
150000,00

2026530,16
1757862,16
268668,00

1927497,54
1658829,54
268668,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji
výdaji v roce 2012

34031,08

Zůstatek BÚ k 31.12.2012

94755,08

Poznámka:
třída 3 - kapitálové příjmy sestávají:
1190,00 Kč prodej pozemku p.Příleskému Petrovi /narovnání majetku v katastru/
4950,00 Kč prodej opotřebovaného nefunkčního starého hasičského auta do auto šrotu
třída 6 - kapitálové výdaje sestávají:
268668,00 Kč pořízení nového hasičského auta pro JSDH Provodovice

Ke dni 3l.12.2012 byla provedena řádná účetní závěrka- inventarizace majetku,zásob
a pohledávek, jejíž součástí je rozvaha, příloha k rozvaze, výkaz FT 2-12 ....
.... výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, uzavření účetních knih, závěrečné zápisy, otevření
účetních knih k 1.l.2013. Byla provedena následná vnitřní finanční kontrola dle
"vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole".

Pohledávky obce k 3l.12.20 12 činily:
účet 311 - odběratele
Kč
/nájem obchod-2000 Kč, nájem les-4000 Kč, stočné 2030Kč/
účet 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy
Kč
/popelnice-350 Kč/

8030,00
350,00

Závazky
účet 331
účet 336
účet 342
účet 374
účet 378
účet 383

obce k 31.12.2012 činily:
- zaměstnanci
- soc.a zdr.poj.
- ost.přímé daně
- přijaté zálohy na dotace
- ostatní krát. závazky
- výdaje příštích období

Kč 24482,00
Kč
9050,00
Kč
3503,00
Kč
5873,00
Kč
205,00
Kč 38421,00

Podrozvahový účet 966 0999
dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání
cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ve výši 9.100,00 Kč /2 ks kontejneru na
plasty/
Podrozvahový účet 972 0999 ..... dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení
dlouhodobého majetku ve výši 136 tis. Kč /sekačka rider s předním sečením Jonsered
FR2216 FA2 4x4/, pozn.: v majetku MR Záhoran po dobu 5 let.
..... dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku ve
výši 34 990 Kč /zametací kartáč R300-series 2216 Fa2/, pozn.: v majetku MR Záhoran
po dobu 5 let.
Výkaz FIN 2-12 ... výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních dnech.

V Provodovicích dne 30.1.2013
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příkazce =starosta obce:

Buzinis Pavel

správce rozpočtu, hlavní účetní:

Randusova Ludmila

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno:
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