SCHVALENÝ závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2014

KOMENTÁŘ
schváleného Závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2014

1.

NÁZEV:
SÍDLO:
IČO:
PRÁVNÍ FORMA:
ORGÁNY OBCE:
Ve funkčním období
2010-2014
(do 9. října 2014)

Obec Lichoceves
Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves
00640735
ÚSC dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Starostka obce:
Místostarosta:
Předsedkyně kontrolního výboru:
Předsedkyně finančního výboru:
Zastupitelé:

Jana Muchová
Vladimír Stříbrný
Michaela Gray
Kateřina Ondřejová
Eva Drahotínská (člen KV)
Radovan Koritenský

Ve funkčním období
2014-2018
(od 10. listopadu 2014)

Starostka obce:
Místostarosta:
Předsedkyně kontrolního výboru:
Předsedkyně finančního výboru:
Zastupitelé:

Jana Muchová
Radovan Koritenský
Michaela Gray
Kateřina Ondřejová
Eva Drahotínská
Petr Mikula (člen KV)
Zdeněk Volf

Celkové zhodnocení hospodaření obce v roce 2014:

Obec Lichoceves v roce 2014 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 spolufinancování
z dotačních programů.
V roce 2014 obec hospodařila s rozpočtovým přebytkem („naspořeno“) ve výši 370.445,-Kč.
Zůstatek na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2014 činil 5.629.312.64,- Kč. Obec vlastní
cenné papíry (státní dluhopisy) v hodnotě 3.000.000,- Kč.
Za celé funkční období 2010-2014 byl vytvořen přebytek ve výši 2.822.452,- Kč. Finanční
majetek obce na začátku funkčního období 2010-2014 činil 5.969.428,- Kč, na konci
funkčního období 8.629.313,- Kč.
Velké výdajové úspory představuje skutečnost, že neuvolnění členové zastupitelstva obce a
členové výborů z řad občanů se vzdali nároku na zákonnou odměnu a funkce vykonávají
bezplatně. Všichni zastupitelé a členové výborů hradí provozní náklady na výkon své
funkce (např. cestovné, pohonné hmoty, telefonní poplatky apod.) z osobních prostředků, tj.
vůči rozpočtu obce zdarma.
2.

Plnění příjmů a výdajů:

V roce 2014 obec Lichoceves hospodařila s rozpočtovými příjmy ve výši 5.378.440,- Kč a výdaji
ve výši 5.007.995,- Kč, tj. s přebytkem ve výši 370.445,- Kč.
Rozpočet obce Lichoceves na rok 2014 byl schválen (22. ZZO dne 30. 12. 2013) jako vyrovnaný
s rozpočtovými příjmy ve výši 3.960.907,- Kč a výdaji 3.960.907,- Kč. Konečné příjmy byly tedy
vyšší o 1.417.533,- Kč oproti schválenému rozpočtu. Konečné výdaje byly vyšší o 1.047.088,- Kč
oproti schválenému rozpočtu.
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Zvýšené příjmy byly zejména v rozpočtové třídě 1 (daňové příjmy), kde příjmy dosáhly 121%
plánovaného rozpočtu zejména z důvodu lepšího výběru celostátních daní oproti původní
predikci ministerstva financí. Částečnou změnu přinesla změna koeficientu rozpočtového určení
daní (tzv. RUD) malých obcí a příjmy obce ze státního rozpočtu, fondů a všeobecné pokladní
správy (dotace).
Zvýšené výdaje byly v rozpočtové třídě 6 (kapitálové výdaje) na položce 6121 (budovy, haly a
stavby) o 798.539,- Kč a v rozpočtové třídě 5 (běžné výdaje) na položce 5169 (nákup ostatních
služeb) o 660.110,- Kč. V případě těchto výdajů se jedná o náklady na rekonstrukci autobusové
otočky v Lichocevsi a stavbu lávky pro pěší přes Zákolanský potok v Noutonicích.
K významnému zvýšení výdajů dále došlo na položce 5193 (dopravní obslužnost autobusovými
spoji o 38% na 345 tis. Kč) a položce 5166 (právní služby na smluvní zajištění připojení
na vodovod ve vlastnictví obce Svrkyně o 57% na 78,5 tis. Kč). Ke zvýšení došlo na položce
5011 (platy zaměstnanců o 13% na 283 tis. Kč) a souvisejících nákladech na sociální a zdravotní
pojištění, v tomto případě se jednalo výhradně o náklady na údržbu veřejných prostranství a
zeleně. Výdaje ve výši 62.681,80 Kč vyvolala organizace voleb do Evropského parlamentu,
zastupitelstev obcí a dvou kol voleb do Senátu Parlamentu ČR s tím, že výdaje byly
kompenzované transferem ze státního rozpočtu.
Rozpočet byl v průběhu roku upravován šesti rozpočtovými opatřeními s tím, že výdaje byly plně
kompenzované snížením jiné paragrafové skupiny výdajů, resp. úsporami, a zvýšenými příjmy.
Obec neuzavřela žádnou smlouvu o úvěru.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtových položek a paragrafů je uveden v Závěrečném
účtu za rok 2014.
3.

Významné projekty v roce 2014 s nároky na rozpočet obce:

Obec pokračovala v realizaci projektu „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a
Noutonice“, tj. pokračovalo územní řízení, v rámci kterého v 2014 došlo ke změně projektové
dokumentace v souvislosti s nutností přemístění vodojemu z důvodu snížení realizačních nákladů
na odkup pozemku od obce Svrkyně.
Obec pokračovala v realizaci projektu „Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves v částech obce
Lichoceves a Noutonice“, tj. byla dokončena projektová dokumentace a bylo zahájeno územní
řízení.
Obec realizovala s dotační podporou SZIF projekt „Rekonstrukce autobusového obratiště a
konečné zastávky linkových spojů“ v místní části Lichoceves s náklady v roce 2014 ve výši
1.239.769,- Kč. Zvýšené náklady projektu představují náklady na stabilizaci podloží vozovky,
jehož nízká nosnost byla zjištěna v průběhu stavby.
Obec realizovala s donátorskou podporou německé nadace Arche noVa stavbu lávky pro pěší
přes Zákolanský potok v Noutonicích s náklady v roce 2014 ve výši 406.276,- Kč jako první fázi
projektu „Stabilizace okrajů místní komunikace a obnova lávky“. Projekt bude pokračovat v roce
2015 s dotační podporou ministerstva dopravy.
Obec realizovala s dotační podporou SZIF 2. fázi projektu „Obnova parku u kostela sv. Jana
Křtitele v Noutonicích“ s náklady v roce 2014 ve výši 81.040,- Kč. Projekt bude pokračovat
v roce 2015.
4.

Přijaté dotace a příspěvky v roce 2014:

Obec v roce 2014 získala finanční dar od německé nadace Arche noVa ve výši 220.000,- Kč jako
příspěvek na stavbu lávky pro pěší přes Zákolanský potok v Noutonicích.
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Obec v roce 2014 získala dotační podporou SZIF ve výši 60.156,- Kč na realizaci 2. fáze projektu
„Obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích“.
Obec v roce 2014 uzavřena dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
projekt „Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů“, na základě
které obdržela v březnu 2015 dotaci ve výši 483.000,- Kč.
Obec v roce 2014 obdržela rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o zaregistrování dotačního
projektu „Stabilizace okrajů místní komunikace a obnova lávky“.
5.

Hospodaření s majetkem:

Obec na základě schválených záměrů v roce 2012 a 2013 prodala pět pozemků v chatové oblasti
Višňovka v k.ú. Noutonice s tím, že prodejní cena byla stanovena dle posudku soudního znalce.
Jednalo se o pozemky, na kterých byly před více než 40 lety postavené chaty ve vlastnictví
kupujících či byly po stejnou dobu využívané jako zahrady náležející k těmto chatám. Obec
nemohla pozemky využívat pro jiné vlastní účely. Celkový příjem z prodeje těchto pozemků byl
ve výši 256.900,- Kč.
Inventarizace drobného a dlouhodobého majetku obce Lichoceves ke dni 31. 12. 2014 proběhla
v období 15. 12. 2014 až 23. 1. 2015 se závěrem, že fyzický stav majetku odpovídá stavu
účetnímu. Z majetkové evidence byly odepsané prodané pozemky v chatové oblasti Višňovka
v k.ú. Noutonice a z důvodu opotřebení drobný majetek (8 židlí v lichocevské hospodě, obecní
látková vlajka a průtokový ohřívač). Inventarizační zpráva a odpisový plán majetku na rok 2014
byly schválené v rámci 5. zasedání zastupitelstva obce dne 3. 2. 2015.
Obec v rámci 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2014 schválila záměr pronájmu objektu
občanské vybavenosti čp. 40 v Lichocevsi (Lichocevská hospoda).
Obec realizovala stavební část rekonstrukce obecního bytu v Noutonicích (zřízení krizového
sociálního bydlení).
6.

Kontroly samostatné a přenesené působnosti obce v roce 2014:

Kontrola hospodaření obce v roce 2014 proběhla 6. 11. 2014 (dílčí) a 17. 4. 2015 ze strany
odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje se závěrem, že nebyly zjištěné
nedostatky v rozpočtové kázni, nebyl zjištěn správní delikt, neúplnost, nesprávnost nebo
neprůkaznost vedení účetnictví, pozměňování záznamů nebo dokladů, nebyly porušovány
povinnosti nebo překročení působnosti územního celku, byly odstraněné nedostatky zjištěné
při dílčím přezkoumání a za předcházející roky a byly vytvořené podmínky pro přezkoumání.
Byla nalezena evidenční chyba v účetnictví, která ale nezkresluje hospodaření obce, tj. obec
neúčtovala opravné položky ke krátkodobým pohledávkám vůči obci (po splatnosti méně než 3
měsíce) na účty 311 a 315. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok
2014 je přílohou Závěrečného účtu obce za rok 2014.
V roce 2014 proběhla cenová kontrola ze strany Specializovaného finančního úřadu se závěrem
bez nedostatků.
V roce 2014 proběhla kontrola nakládání s odpady ze strany Městského úřadu Černošice se
závěrem bez nedostatků.
Závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2014 byl schválen v rámci
programu 7. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 9. června 2015.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 24. dubna 2015, tj.
zákonná lhůta byla splněna.
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