Závěrečný účet obce Oseček
za rok 2012
V souladu s ust. §84 odst. 2 písm.c) zákona č. 128/200 Sb. o obcích a § 17 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve FV předkládám
zastupitelstvu obce závěrečný účet obce Oseček za rok 2010. Součástí závěrečného účtu jsou tyto
přílohy :
 účetní závěrka za rok 2012
 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů
 rozpočet 2012
 úprava rozpočtu č.1, 2,3,4 pro rok 2012
 úprava rozpočtového výhledu pro rok 2013,2014,2015
 deník rozpočtu
 deník všech dotací
 finanční vypořádání dotací
K závěrečnému účtu za rok 2012 je rovněž přiloženo oznámení o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Oseček za rok 2012 ze dne 27.2.2013 a žádost o přezkoumání hospodaření
za rok 2012 krajským úřadem .
Hospodaření obce Oseček za rok 2012
Hospodaření obce Oseček za rok 2012 skončilo k 31.12.2012 s vyššími příjmy oproti
výdajům a to částkou 796 858,59 Kč.
Splátka úvěru na kanalizaci Jižní Polabí ve výši 194 176,-Kč.






likvidace komunálního odpadu 188 583,00 Kč a vybráno od obyv. 124 567,00 Kč
V tomto roce byly uzavřeny tyto dotace:
Krajské a senátní volby 21 000,- Kč z toho čerpáno 7 124,00 Kč
Volby do zastupitelstva 15 000,- Kč z toho čerpáno 8 993,00 Kč
Volby prezidentské 1 000,- Kč nečerpáno
Dotace Středočeského kraje na provoz a rozvoj přívozu ve výši 100 000,00 Kč byla
vyčerpána beze zbytku.
Celková výše poskytnutých dotací v roce 2011 činila 137 000,00 Kč a čerpáno bylo
116 117,00 Kč

Rozpočet byl v roce 2012 čtyřikrát upravován. Podrobnější způsob úprav rozpočtu je uveden
v přílohách.
Veškeré dotace byly v roce 2012 vyčerpány a použity dle účelu.
Stav finančních prostředků na účtu u ČSOB k 31.12.2012 činí 1 832 813,29 Kč

Příspěvky a dotace jiným subjektům :
- Finanční dar Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Předhradí ve výši
5 000,00 na opravu sborových budov. Finanční dar byl použit v souladu s jeho účelem.
Za rok 2012 činí pohledávky 23 872,00 Kč.

