
Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE  ZA ROK 2012 
 

Úvodem: 
Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech 
nákladů a výnosů jak v hospodářské činnosti, tak i v hlavní činnosti (aktuální princip). Přiblížení 
k účetnictví podnikatelů. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, se kterým věcně i časově souvisí. 
 
Ke konci roku 2011 byl dlouhodobý majetek dooprávkován a od roku 2012 se odepisuje. V předchozích 
letech bylo při posuzování hospodaření obce vycházeno z rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného roku dle 
výkazu FIN 2-12 M – hodnocení plnění rozpočtu ÚSC. 
Naše obec nemá hospodářskou činnost, ekonomické činnosti provádí v rámci činnosti hlavní (lesní a 
vodní hospodářství) 
Níže budou provedeny dva rozbory hospodaření obce: 
1. na základě výkazu zisku a ztrát (výsledovky) – rozdíl mezi výnosy a náklady 
2. na základě výkazu FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu 
 

1. Základní ekonomické údaje 
 
ad 1.) Hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát 
 k 31.12.2011 k 31.12.2012 
Výnosy ........................................................................................................ 3.037.825,90 Kč 3.206.858,80 Kč 
- Náklady .................................................................................................... 2.342.935,36 Kč 2.523.846,24 Kč  
= Výsledek hospodaření před zdaněním = ZISK ........................................... 707.050,54 Kč ........... 696.122,56 Kč 
- vypočtená daň ......................................................................................................................  ............. 13.310,00 Kč 
= Výsledek hospodaření běžného účetního období ...............................................................  ........... 683.012,56 Kč 
 
 
Odpisy po snížení výnosů z rozpuštění dotace zahrnuté v nákladech ...................................  .............. 322.439,- Kč 
 
 
ad 2.) Hospodaření dle  FIN 2-12M (příjmy/výdaje) 
 k  31.12.2011 k 31.12.2012 
Příjmy (po konsolidaci): 3.023.658,70 Kč 3.093.515,80 Kč 
z toho:  - daňové příjmy 2.187.211,80 Kč 2.241.814,50 Kč 
 (plánované na rok 2012……… ................. ……………………………………………………………2.186.000,00 Kč) 
 - nedaňové příjmy 548.912,90 Kč 516.988,30 Kč 
 (plánované na rok 2012………………………………………………………………………………….433.900,00 Kč) 
 - kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 
 (za prodané pozemky např.) 
 - přijaté dotace, transfery 287.534,00 Kč 334.913,00 Kč 
 (plánované na rok 2012-na výkon státní správ a VPP za 12/2011……………………….……………..76.100,- Kč 
   
Výdaje (po konsolidaci): 2.368.658,42 Kč 2.392.116,11 Kč  
z toho: - běžné výdaje 2.326.228,42 Kč 1.979871,11 Kč 
 - kapitálové (investiční) výdaje 42.430,00 Kč 415.445,00 Kč 
Výsledek hospodaření: +Přebytek, - Schodek 655.000,28 Kč* 701.399,69 Kč* 
* přebytek použit na splátky úvěru 
Financování – záporné (splátky úvěru) -625.070,68 Kč -138.000,00 Kč 
z toho: 
* splátky dlouhodobého úvěru u ČS na KD-pol.8124 -138.000,- Kč -138.000,00 Kč 
* běžné měsíční splátky dlouhodobého úvěru u Č 
na rekonstr. lesn.cest pol.8124 -256.908,- Kč 
* mimořádné splacení dlouhod.úvěru na rekonstr.lesn.cest. pol. 8124 -230.162.68 Kč 
 
 



Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK-,PŘEBYTEK+) 29.929,60 Kč 563.399,69 Kč 
(výpočet: Příjmy-výdaje-financování) 
 = Celková změna stavu na BÚ mezi 1.1. a 31. 12 29.929,60 Kč 563.399,69 Kč 
***Záporné číslo znamená, že do rozpočtu byly zapojeny prostředky naspořené v minulých letech 
 
 k 31.12.2011 k 31.12.2012 
Konečný stav na základním běžném účtě u ČS: 494.652,96 Kč 1.058.654,19 Kč 
Konečný stav na zvláštním běžném účtě u ČS (pro dotace): 3.148,69 Kč 2.383,15 Kč 
Konečný  zůstatek na účtě u FIO banky (pro evidenci akcií): 270,00 Kč 434,00 Kč 
Celkem finanční prostředky na běžných účtech 498.071,65 Kč 1.061.471,34 Kč 
Konečný stav v pokladně: 0,00 Kč 
Konečný stav dlouhodobého úvěru u ČS na kulturní dům: 738.000,00 Kč 600.000,00 Kč 
(splatný 20. 8. 2016) 
 
KOMENTÁ Ř K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ad 1 a ad2 
Rozdíl mezi náklady a výnosy přestavuje zisk ve výši 696.122,56 Kč, je rozdíl mezi příjmy a výdaji 
včetně financování (splátek úvěrů) představuje přebytek hospodaření ve výši 563.399,69 Kč.  
K rozdílu mezi Výkazem zisku a ztrát a rozdílem mezi příjmy a výdaji dochází tím, že ve Výkazu zisku a 
ztrát je účtováno o nákladech a výdajích včetně časové souvislosti s daným rokem (včetně dohadných 
položek) u Výkazu FIN 2-12M se jedná o příjem a výdaj finančních prostředků v daném kalendářním 
roce. Např. že splátky úvěru nejsou chápány jako náklady, ale ve výkazu FIN 2-12, se projeví jako 
záporné financování, částka 138.000,00 Kč. Dále jsou ve výdajích zahrnuty i investiční výdaje, které 
neovlivňují náklady, částka 415.445,- Kč. Dále naopak jsou v nákladech odpisy, ale nejedná se o výdaj 
peněz. 
Zbylý drobný rozdíl mezi Výsledovkou a vlastními výdaji na investiční akce je způsoben časovým 
rozlišováním nákladů a výnosů. 
 
  
Rozpis přijatých dotací a transferů v roce 2012: 
1) Dotace na výkon státní správy 60.100,00 Kč pol. 4112 
2) Dotace od Úřadu práce na Veřejně pros.práce z Evr.soc.fondu 16.000,00 Kč   pol. 4116 UZ 13234 

- Jedná se o dotaci za platy za prosinec 2011-2 osoby  
3) Dotace od Úřadu práce na Veřejně prospěšnépráce  

– Aktivní politika zaměstnanosti – Český program 121.564,00 Kč   pol. 4116  UZ 13101 
4) Dotace investiční z kraje Vysočina z POV – chodník pro pěší 107.000,00 Kč pol. 4222 UZ 90 
5) Dotace na zajištění Voleb do Kraje Vysočina 18.549,00 Kč pol. 4111  UZ 98193 
6) Záloha na dotaci na zajištění voleb prezidenta republiky 2013-nevyúčtovaná       500,00 Kč pol. 4111 UZ 98008 
7) Transfer od DSO Bobrová za nájem plynovodu 11.000,00 Kč pol. 4129 

CELKEM DOTACE V ROCE 2012 334.213,00 Kč 
 
 
Rozpis poskytnutých finančních darů v roce 2012: 
1) Finanční dar Centru Zdislava 7.000,00 Kč 
2) Finanční dar Diagonii Broumov (zajišťuje sbírky pro potřebné) 1.000,00 Kč 
3) Finanční dar Hospicovému hnutí Vysočina 2.000,00 Kč 
4) Finanční dar Centru zdravotně postižených 1.000,00 Kč 
5) Finanční dar na Babybox 1.000,00 Kč 
6) Finanční dar na narozené dítě 6.000,00 Kč 
7) Proplacení autobusu SDH, občanskému sdružení na soutěž 1.728,00 Kč 
CELKEM V ROCE 2012 19.728,00 Kč 
 
 
Rozpis poskytnutých finančních příspěvků v roce 2012: 
1) Členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko 3.200,00 Kč 
2) Členský příspěvek Sdružení místních samospráv 1.260,00 Kč 

CELKEM V ROCE 2012 4.460,00 Kč 
 



2. Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2012 – ROZVAHA 
 
– Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018.0000 79.270,00 Kč 
– k tomu oprávky, účet 078  -79.270,00 Kč  

– Dlouhodobý nehmotný majetek – účet 019.0000 123.200,00 Kč 
– k tomu oprávky, účet 079  -93.030,00 Kč 

– Budovy a stavby – účet 021.AU  27.792.066,94 Kč  
– k tomu oprávky, účet 081  -5.018.825,00 Kč 

– Samostatné movité věci a soubory mov.věcí – účet 022.0000 90.034,00 Kč 
– k tomu oprávky, účet 082  -57.375,00 Kč 

– Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028.0000 515.007,30 Kč 
– k tomu oprávky, účet 088  -515.007,30 Kč  

– Pozemky – účet 031.AU   6.134.937,03Kč 
– Umělecká díla a předměty – účet 032.0000  16.652,00 Kč 
– Nedokončené investice – účet 042.AU  1.050.726,10 Kč   
– Dlouhodobý finanční majetek – účet 069.0100  20.000,00 Kč 
– Stav zásob, účet 123,132   30.991,60 Kč 
– Stav na běžných účtech, účet 231.AU  1.061.471,34 Kč 
– Stav v pokladně, účet 261.0100  0,- Kč 
– Stav účtu peníze na cestě, účet 262.0100  0,- Kč 
– Stav cenin k 31.12.2011, účet 263.0000  764,- Kč  
– Poskytnuté provozní zálohy na el.en,plyn,podz.vody– účet 314.AU 84.596,- Kč 
– Pohledávky krátkodobé   6.600,00 Kč 
 311.0300 (vodné za 4.Q) ............... 6.600,00 
– Závazky krátkodobé  62.097,00 Kč 

 321.0000 .............................................. 0,00 
 331.0000 ..................................... 43.856,00  
 336.xxxx ...................................... 16.952,00 
 342.xxxx ........................................... 789,00 
 374.xxxx ........................................... 500,00 

– Náklady příštích období – časově rozlišení pojištění obce, účet 381 9.640,00 Kč 
– Dohadné účty aktivní – účet 388.AU – nevyúčt.výnosy roku 2012 8.238,00 Kč 
– Závazky dlouhodobé – úvěr na rekonstr.KD, účet 451.AU 600.000,00 Kč 
– Časové rozlišení nákladů-pojištění majetku  obce, účet  381.AU 3.749,- Kč   
– Výdaje příštích období-faktury došlé v roce 2013 vztahující se k 2012, účet 383 16.045,73 Kč 
– Výnosy příštích období, účet 384.0100-daň za obec  13.110,- Kč   
– Dohadné účty pasivní – účet 389.AU – spotřeba el.en. a plynu 2012 89.201,00 Kč  
– Ostatní  majetek vedený na podrozvahových účtech 

a) Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, účet 901.0100 25.842,60 Kč 
 a zároveň vyrovnávací účet 999.0901  -25.842,60 Kč 
b) Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, účet 902.AU 265.620,43 Kč 
  902.0100 238.577,68 
  902.0900 (darovaný) 27.042,75 
 a zároveň vyrovnávací účet 999.0902  -265.620,43 Kč 
c) Ostatní majetek, účet 903.AU  206.473,19 Kč 
  903.0900 (darovaný) 2.030,00 
  903.0901 (cizí) 204.443,19 
 a zároveň vyrovnávací účet 999.0903  -206.473,19 Kč 

 
Ocenění lesních porostů: 
Dle výpisu z KN vlastní obec 392.331 m2, tj. 39,2331 ha lesních pozemků s lesním porostem, který oceňujeme 
57,- Kč za m2 dle vyhlášky, což je průměrná hodnota zásoby surového dřeva na m2. Výše ocenění lesních porostů 
dle §45 odst. 1d) bod 7. Vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. je…………………………..22.365.867,- Kč. 
 
 
 
 



2. Výběr hospodaření v jednotlivých kapitolách 
 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
 
Výnosy– prodej dřeva     313.915,- Kč …................251 m3 
(již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu) 
Náklady      15.979,- Kč 
v tom: 
– za sazenice      12.700,- Kč (1.700 ks smrku) 
– ostatní náklady (např. nátěry stromků)              3.279,- Kč 

 
ZISK       297.936,- Kč 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
 
Výnosy        167.279,- Kč 
v tom 
– vodné od občanů obce za rok 2012    139.212,- Kč  
– vodné od VAS za obec Račice za rok 2012   28.067,- Kč  
 
Spotřeba za rok 2012 dle odpočtů vodoměrů – 11.077 m3 (tj. o 689 m3 více jak v předchozím roce) mínus – 59,5 
m3 spotřeba OÚ, KD, škola, hřbitov tj. k fakturaci 11.017,50 m3  
Účtováno konečným spotřebitelům: 

- vodné občané obce (říjen 2011-říjen 2012) – 11.017,5 m3 x 12,- Kč = 132.210,- Kč + 7.000,- (paušální 
poplatek na odběrné místo – nájem vodoměru-70 odběrných míst)  = 139.210,- Kč.  

- vodné pro obec Račice za rok 2012 – spotřeba 1.314 m3, tj. 28.067,- Kč 
Neuhrazené vodné za rok 2012 a z předchozích let činí 6.600,- Kč, jedná se o vodné za 4.Q. pro obec Račice. 
 
Náklady        154.057,- Kč  
v tom: 
– elektřina       35.095,- Kč 
– platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence  81.187,- Kč 
– opravy (elektroopravny)       3.800,- Kč 
– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   33.598,- Kč 
- telefonní poplatky cca          377,- Kč 
 
Výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 12,50 Kč. 
    
ZISK          13.222,-  Kč (ve výdajích nejsou náklady na 
odpisy majetku a v roce 2012 nebyly také potřeba žádné rozsáhlé opravy, viz rozpis nákladů výše).  
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Výnosy           96.070,- Kč   
v tom: 
– místní poplatek za „odpady“ za rok 2012 (300,- Kč na poplatníka)   79.800,- Kč  

zbývá uhradit k 31. 12. 2012 ……0,- Kč 
– od Jednoty a Proagra za rok 2012 vybráno      3.884,- Kč 
– finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU     12.386,- Kč 
 
Náklady           134.875,- Kč 
v tom: 
– svoz komunálního odpadu včetně kontejnerů      109.347,- Kč  
– svoz plastového odpadu, skla, papíru        21.831,- Kč 
– igelitové pytle na plast         2.520,- Kč  
– svoz nebezpečných odpadů        1.177,- Kč  

(pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím 
Mikroregionu Novoměstsko)   

 
ZTRÁTA          38.805,- Kč    



 
 
NEINVESTI ČNÍ NÁKLADY NA ŽÁKY  
 

  1. pol. 2012-6 měsíců 2. pol. 2012-4 měsíců Celkem Roční 
náklady 
na žáka   

počet 
žáků  

celkem v 
Kč počet žáků  celkem v Kč za rok 

ZŠ Nové Město n/M 1 4587,4 1 3058,3 7645,7 7645,7 

ZŠ Bobrová 25 172500 26 119392 291892 11485 

MŠ Bobrová 9 46332 8 27456 73788 8582 

ZŠ Velké Meziříčí 1 6286 1 4191 10477 10477 

     

383802,7 
  

Vývoj neinvestičních nákladů v letech 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 
  1 žák/rok 1 žák/rok 1 žák/rok 1 žák/rok 1 žák/rok 1 žák/rok 

ZŠ Nové Město n/M 7645,7 8384 8998 8297 5985 6118 

ZŠ Bobrová 11485 8970 9120 8090 6133 5977 

MŠ Bobrová 8582 10230 9030 8960 9415 7440 

ZŠ Velké Meziříčí 10477 8858 7383       
 
 
 
VÝSTAVBA CHODNÍKU PRO P ĚŠÍ – PROGRAM OBNOVY VENKOVA  
V letošním roce byla z Programu obnovy venkova provedena akce: Výstavba nového chodníku pro pěší. Chodník 
se skládá ze dvou ramen, části „A“ navazující na chodník u čekárny o šířce 2 m a délce 50,19 m, a části „B“ kolem 
dětského hřiště směrem na Bobrovou o šířce 1,5 m a délce 42,69 m. Projekt vypracoval Ing. Musil z Luk nad 
Jihlavou. V únoru proběhlo územní řízení. Stavební povolení nabylo právní moci 3.4.2012. Stavba chodníku byla 
provedena firmou Františka Šandery z Nové Vsi u Nového Města na Moravě v období od 11.7.2012 do 5.8.2012. 
Kolaudace proběhla 2.11.2012. V současné době je požádáno o majetkové vypořádání s Krajem Vysočina z důvodu 
stavby na krajském majetku (silnice). Zabranou část silnice pro chodník by obec měla dostat bezúplatně od Kraje 
Vysočina v průběhu roku 2013.  
Celkové výdaje: 328.093,- Kč . 
Dotace z Kraje Vysočina: 107.000,- Kč 
Vlastní fin.prostředky: 221.093,- Kč 
Náklady podle jednotlivých druhů: 

- Správní poplatky (pro územní a stav.povolení)……… ... 4.000,- Kč 
- Projektová dokumentace………………… ..................... 25.000,- Kč 
- Vytyčení sítí……………………… .................................... 1.493,- Kč 
- Stavební práce ........................................................... 285.600,- Kč 
- Geometrický plán a zaměření stavby……………… ...... 12.000,- Kč  

 
Současně s výstavbou chodníku byla zahájena rekonstrukce plotu u dětského hřiště. Bylo osazeno 14 ks nových 
pozinkovaných sloupků a na SOU Lesnickém v Petrovicích bylo zadáno vyrobení laťkového plotu. Plot je vyroben 
a jeho montáž bude provedena na jaře roku 2013. 
Náklady na nové oplocení k 31.12.2012:  36.692,- Kč (oplechování 7.452,- Kč, sloupky 7 000,- Kč, luxol na plot 
2 440,- Kč, laťkový plot 19 800,- Kč).   
 
 
 
 



PRACOVNÍCI NA VE ŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE 
V roce 2012 zaměstnáni 3 zaměstnanci na VPP, a to: 
- od 4. 4. 2012  – 30. 11. 2012 – tj. 8 měsíců 
- od 1. 5. 2012 – 30. 11. 2012 – tj. 7 měsíců 
- od 8.11.2012 – 31.12.2012 – tj. cca  2 měsíce 
Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 8.000,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. 
Všechna pracovní místa byla dotována z Českého programu Aktivní politiky zaměstnanosti UZ 13101. 
 
V lednu obdržela obec dotaci za prosinec 2011. V prosinci zaměstnáni na VPP 2 zaměstnanci. Dotace z 
Evropského sociálního fondu, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), UZ 13234.  
 
Hrubé mzdy do listopadu (vyplacené v prosinci) 2012:    122.300,- Kč 
Odvody zaměstnavatele na SP a ZP (cca 34 % z hrubé mzdy)   41.582,- Kč 
Celkem mzdové výdaje za rok 2012      166.563,- Kč 
Celkem dotace na pracovníky na VPP přijatá v roce 2012 
 (8.000,- za měsíc x 15 měsíců+pracovní neschopnost)    121.564,- Kč*  
Vlastní prostředky na VPP v roce 2012      44.999 ,- Kč  
* Pouze mzdy a dotace za období do listopadu 2012. Prosincové mzdy budou vyplaceny až v lednu. V lednu by obec měla 
obdržet ještě  8.000,- Kč. 
 
V lednu obdržela obec ještě dotaci za zúčtované platy za prosinec 2011. V prosinci zaměstnáni na VPP 2 
zaměstnanci. Dotace z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
LZZ), UZ 13234.  
 
Hrubé mzdy za prosinec 2011   :    16.885,- Kč 
Odvody zaměstnavatele na SP a ZP (cca 34 % z hrubé mzdy)   5.741,- Kč 
Celkem mzdové výdaje za prosinec 2011     22.626,- Kč 
Celkem dotace na pracovníky na VPP přijatá v roce 2012 za prosinec 2011 16.000,- Kč 
Vlastní prostředky na VPP v roce 2012      6.626 ,- Kč  
 
Celkem v roce 2012 dotace z Úřadu práce     137.564,- Kč 
Vlastní prostředky obce v roce 2012      51.625,- Kč 
 
 
INTERAK ČNÍ PRVEK „PODVESNICE“  
V loňském roce zpracován projekt nazvaný Interakční prvek „Podvesnice“. Jedná se o krajinnou úpravu na 
Podvesnicích, kde by se mělo odkrýt koryto řeky a níže by vznikl rybník. Projekt vypracoval Ing. Martin Beneš 
z Brna. Obec zkoušela žádat o dotaci z Evropských fondů v červenci roku 2011, ale neúspěšně. V říjnu 2012 byla 
podána žádost znovu.   
Výdaje v roce 2012 za vytištění 2 nových ks projektové dokumentace a technickou pomoc…………..5.500,- Kč. 
 
OPRAVA PODLAHY V CHODB Ě BÝVALÉ ŠKOLY  
Kořeny lípy před školou porušily podlahu v chodbě. Po jejich odstranění byla podlaha opravena a pokryta dlažbou. 
Práce provedl pan Novotný z Račic. 
Výdaje celkem     24.069,00 Kč 
v tom  stavební materiál  16.869,00 Kč 
 práce    7.200,00 Kč 
 
KULTURNÍ D ŮM 
V listopadu a prosinci byla do šatny v kulturním domě dovedena voda a odpady pro zabudování malé kuchyňské 
linky s elektrickým zásobníkem na vodu pro využití na různé oslavy a kulturní akce pořádané v sále kulturního 
domu. Podlaha byla pokryta dlažbou. Dále byla provedena oprava okapů a na střechu domontovány sněžáky.  
Výdaje celkem      24.344,00 Kč 
v tom  stavební a instal. materiál  10.892,00 Kč 
 kuchyňská linka    8.352,00 Kč 
 práce     5.100,00 Kč 
 
POZEMKY  
V letošním roce obec odkoupila pozemek: 
- p.č.  2402 o výměře 72 m2 pro výstavbu protipovodňových přehrázek  
Prodán nebyl žádný pozemek. 



 
ELEKTRICKÁ ENERGIE a PLYN  
Od 17. 1. 2010 změna dodavatele elektrické energie zpět k firmě E.ON Energie, z důvodu nespokojenosti 
s vyúčtováním od firmy Bohemia Energy, od které obec odebírala elektrickou energii po dva roky. 
Výdaje na elektrickou energii dle jednotlivých odběrných míst: 
     2012  2011  2010 
Obecní úřad 34.007,- Kč 31.044,- Kč 25.156,- Kč 
Kulturní dům 14.244,- Kč 13.301,- Kč 10.980,- Kč 
Vodovod 34.850,- Kč 31.629,- Kč 30.763,- Kč 
Veřejné osvětlení 40.110,- Kč 38.329,- Kč 27.971,- Kč 
Škola 2.345,- Kč 4.007,- Kč    3.785,- Kč 
 
Roční výdaje na plyn v KD činily        16.374,84 Kč  19.310,- Kč     15.816,53 Kč  
  
  
Různé další významné výdaje k 31.12.2012 
– Úroky z úvěru u ČS na kulturní dům  27.396,60 Kč 
– Projekt na odvodnění v obci při výstavbě přehrázek 42.000,00 Kč 
– pojištění majetku obce 21.721,- Kč 
– Generel inženýrských sítí v obci 28.000,00 Kč 
 
Evidence obyvatel: 
K 31. 12. 2012 má obec 258 obyvatel, z toho 129 mužů a 129 žen, průměrný věk 38 let. Narozeny 2 děti, 
zemřel 1 člověk, 1 člověk se přistěhoval a 1 odstěhoval. V obci byly 2 sňatky. 
 
 
Přílohou tohoto závěrečného účtu je: 
1. Podrobné hospodaření obce k 31. 12. 2012 – PŘÍJMY A VÝDAJE 
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – audit, ze dne 28.2.2013 – nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 
dnů od jeho zveřejnění na úřední desce, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude 
návrh závěrečného účtu projednáván. 
 
 
Vypracoval: 7. 3. 2013 Tulisová Pavlína 
Schválil: Tulis Pavel   
 
Vyvěšeno: 14.3.2013, i na elektronické úřední desce 
 
Sejmuto:   
 
Schváleno na jednání zastupitelstva obce:   
 


