SCHVÁLENÝ Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2012
(schválený v rámci programu 18. ZZO Lichoceves dne 26. června 2013)

KOMENTÁŘ
Příjmy obce:
Příjmy obce se v průběhu roku vyvíjely nad plánovaný rozpočet.
Obec splnila podmínky pro přidělení dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu
na rekonstrukci veřejného obecního rozhlasu. Dotace byla přidělena ve výši 194.311,-Kč, do
rozpočtu zanesena rozpočtovým opatřením č. 3/2012.
Celkové příjmy obce Lichoceves dosáhly v roce 2012 výše 3.811.009,23 Kč.
Výdaje obce:
Celkové výdaje obce byly vyšší oproti schválenému rozpočtu.
Rozpočtový schodek ve výši 641.222,- Kč je zcela kryt přebytkem z roku 2011 ve výši
1.090.109,- Kč. Schodek vzniká v důsledku koupě souboru nemovitostí čp. 7 v Noutonicích,
kterou byl ukončen šestiletý soudní spor o zrušení spoluvlastnického podílu obce Lichoceves,
který byl zahájen na návrh tehdejších spoluvlastníků.
Dále došlo ke zvýšení výdajů na údržbu nemovitostí o 326.598,- Kč (oprava obecní budovy
čp. 22 v Noutonicích). Tyto výdaje byly kompenzované dotací SZIF ve výši 352.205,-, která byla
obci převedena v 1. čtvrtletí 2013. Dále došlo ke zvýšení výdajů na právní zastoupení obce
ve sporu o spoluvlastnický podíl souboru nemovitostí čp. 7 v Noutonicích (hospoda) a výdajů
na úhradu daně z převodu nemovitosti za spoluvlastnický podíl na čp. 7 dle rozsudku Krajského
soudu z 30. června 2011.
Velké úspory pro rozpočet obce představuje skutečnost, že všichni členové zastupitelstva obce
a výborů se vzdali nároku na zákonnou odměnu a funkci vykonávají bezplatně.
Celkové výdaje obce Lichoceves dosáhly v roce 2012 výše 4.452.231,65 Kč.
Celkové zhodnocení hospodaření obce v roce 2012:
Celková výše nemovitého majetku obce se v roce 2012 zvýšila na 26.846.769,- Kč.
Obec koupila soubor nemovitostí čp. 7 v Noutonicích (hospoda) s tím, že přímé náklady na
koupi činily 924.683,- Kč.
Obec získala darem od družstva Jednota do svého výlučného vlastnictví soubor pozemků
v centru místní části Noutonice, tj. pozemek parc. č. 23 (1.739 m²), st. 15 (28 m²), st. 57 (18 m²)
a st. 58 (6 m²), který je určen na vybudování sociální infrastruktury obce.
Obec obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 194.311,-Kč
a zároveň splnila všechny podmínky pro udělení další dotace ve výši 352.205,-Kč.
Obec dokončila stavební část rekonstrukce budovy čp. 22 v Noutonicích, která bude sloužit jako
obecní klubovna pro volnočasové aktivity.
Obec hospodařila v roce 2012 se schodkem ve výši 641.222,- Kč, který je plně kryt přebytkem
z hospodaření v roce 2011 ve výši 1.090.109,- Kč. Ke schodku došlo v důsledku nákupu
souboru nemovitostí čp. 7 v Noutonicích. Obec neuzavřela žádnou smlouvu o úvěru.
Obec ve svém hospodaření dále pokračovala v dlouhodobém plánu úsporných opatření a
kumulace finančních rezerv na výstavbu infrastruktury obce. Z tohoto důvodu byly realizovány
pouze investiční akce, u kterých se podařilo zajistit dotační podporu financování.

