
OBEC KATOV 

IČO  582808 

 

Z á v ě r e č n ý   ú č e t   

 

rok  2014 
(§ 17 zákona č 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 

Rozpočet je sestaven jako schodkový – rozdíl mezi P a V je vyrovnán z výnosů minulých let. 

 

Hospodaření obce   PŘÍJMY : 

    SR   UR   skutečnost 

Daňové přijmy  tř.1  831.000,--  897.000,--  891.714,-- 

Nedaňové přijmy tř.2  321.000,--  255.000,--  243.943,06 

Kapitálové přijmy tř.3      0       0         0 

Přijaté transfery tř.4  54.400,--  407.430,--  407.430,-- 

celkem            1.206.400,--          1.559.430,--              1.543.087,81 

 

     VÝDAJE  : 

Běžné výdaje  tř.5          1.326.400,--         1.675.430,--           1.516.637,44 

Kapitálové výdaje tř.6            130.000,--           134.000,--              133.600,-- 

celkem           1.456.400,--         1.809.430,--           1.650.237,44 

 

SALDO  P – V        - 250.000,--         -250.000,--            -107.149,63 

 

 

 

Přijaté dotace : 

  pol. 4111         42.000,--              Dotace Volby 

  pol. 4112         54.400,--   Výkon státní správy 

  pol. 4116       161.030,--     Dotace ÚP 

  pol. 4122               150.000,--             Dotace Silnice 

 

Neinvestiční transfery obcím 

  pol. 5329        56.839,--              Příspěvek DSO Pod Horou 

  pol. 5229          1 000,--  Příspěvek Gym.kroužek 

  pol. 8124          3 550,--  Splátka půjčky AVE 

 

 

Stav  financí k 31.12.2014       ČSOB        481.487,07 

      ČNB      279.735,41 

             761.222,48 

         POKLADNA            0     
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INVENTARIZACE MAJETKU  : 

 

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2014 v souladu s příkazem k provedení inventarizace 

majetku ve smyslu § 29 a §30 zákona 563/1991 sb., o účetnictví s platném znění. Inventarizace byla 

dokončena 27.1.2015. Inventurní rozdíl u účtu 022 v částce 6100,- Kč vznikl neodúčtováním  

vyřazeného majetku tj. kamna KORY. Náprava do 30.6.2015 Stav pozemků na výpis z KU 

přepracovat  celou evidenci pozemků. V důsledku digitalizace došlo k přečíslování parcel ke 

sloučení některých parcel a změně druhu pozemku. 

 

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 

Přezkoumání hospodaření obce Katov za rok 2014 bylo provedeno Krajským úřadem – Jihočeského 

kraje dne  22.9.2014 jako dílčí a 25.5.2015 jako závěrečné  a na základě zákona č.420/2004 SB.,o 

přezkoumávání hospodařen í územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Katov za rok 2014 je součástí 

podkladů k závěrečnému účtu obce.- zveřejněno na úřední desce obce a www.obeckatov.cz 

 

Závěrečný účet obsahuje 

Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2014 

Rozvaha Uč. OÚPO 3-02 k 31.12.2014 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 

Příloha k 31.12.2014 

Inventarizaci majetku k 31.12.2014 

Zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2014 

 

 

 

Originály zpráv jsou uloženy na OÚ a jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ. 

 

středa  od 18,00 hodin – 20,00 hodin 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

 

 

 

Sejmuto : 

 

 

 

 

        starosta obce   

        ing. Jan Vyhlídka 
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http://www.obeckatov/

