Závěrečný

účet obce za rok 2013

1) Výsledky rozpočtového ho podaření:
Rozpočet obce Mošnov na rok 2013 byl chválen 14.12.2012 jako schodkový ve výši:
- příjmy
12596000,- Kč
- výdaje
28 316 180,- Kč
Rozpočtový schodek je krytý financováním
15 720 180,-Kč
Během roku byl rozpočet upravován 3 rozpočtovými opatřeními.
Příjmy byly naplněny v celkové výši
15 844 066,26 Kč
Výdaje
13 012632,07 Kč
Financování.
2 831 434,19 Kč
Rozpočet byl na konci roku přebytkový.

Výsledkem hospodaření za rok 2013 je přebytek
e výši 69520,14 Kč,
Tato částka je na základě výkazu zisku a ztrát.
Tady se projevilo zaúčtování zmařených investic a chybně doúčtovaných odpisů a transferů budovy Mateřské
školy, Základní školy a ČOV u Základní školy. Chybou nebyl tento majetek v evidenci Obce Mošnov a byl
v tomto roce opět zařazen do evidence majetku viz zpráva auditora
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2013 činil 6 476 133,39 Kč,z toho účet ČS : 5 197 034,33 Kč,
účet Oberbank: I 278 685,52 Kč a účet Č B: 413,54 Kč. a termíno aných vkladech má obec uloženo
26 196 202,99 Kč.
Členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je uvedeno v příloze č.l : výkaz FI 2-12M.
V roce 20 13 obec obdržela ještě investici 361.600,- od M K z Programu na zvýšení absorpčni kapacity obcí
a měst do 10 tis.obyvatel na zateplení a výměnu zdroje vytápění v KD.
Z vlastních zdrojů obec v roce 20 13 koupila budovu Fary včetně pozemků a studn , opravila cestu u lávky
k řece Lubině, pořídila směrovky v obci. dopravní značky, zrcadla na křižovatce u kostela, opravila chodníky a
byt v KD. Tento byt v KD byl pronajat a do rozpočtu plynou příjmy z pronájmu. Dále byl pronajat nebytový
prostor restaurace Kahánek. Příjmy byly také navýšeny o prodej akcií společnosti Severomoravské
plynárenské, a.s. Do notářské úschovy byla uložena částka na nákup pozemku bývalé společnosti Sitta. Obec
dále koupila z vlastních zdrojů územní studii obce, nový účetní software
2) Ho podaření s prostředky účelových fondů: ociální fond
Zdroje: převod nevyčerpaných prostředků z r.20 12
29 288,30 Kč
příděl z rozpočtu obce pro rok 2013 +úroky
60.006,29 Kč
Celkem
89.294,59 Kč
Výdaje: penz.připojištění.
39724,- Kč
bankovní poplatky
1.173,- Kč
příspěvek na stravování.
12743.- Kč
Celkem
Zůstatek k 31.12.2013 činil 35 654,59 Kč.

53.640 - Kč

Podpůrný fond:
Zdroje: převod nevyčerpaných pro tředků z r.20 12
dary
převod z BÚ obce ( 3% z nájmů a prodeje ).....
Celkem
Výdaje:příspěvky spolkům
bankovní poplatky
sociální výpomoc.................................
družební činnosti
Celkem
Zůstatek k 31.12.2013 činil 334 895,00 Kč
o,
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568 691.50 Kč
32.000,- Kč
22 826,- Kč
623 517,50 Kč
234288 Kč
834,50,- Kč
43.000,- Kč
10500,- Kč
288 622,50 Kč

3) Přijaté další dotace:
Úřad práce Nový JiČín
475421 ,OO,-Kč (Částečná úhrada mezd pracovníků
přijatých na VPP)
Státní rozpočet
125000,-Kč ( na výkon státní správy).
Státní rozpočet
.27 020,-Kč (volby prezidenta ČR) Dotace
nebyla vyčerpána v plné výši,částka 4.811, 16Kč byla vrácena poskytovateli v r.20 13.
Státní rozpočet
27080,-Kč (volby do Parlamentu ČR)
Dotace nebyla vyčerpána v plné výši,částka 3. I78,26Kč bude vrácena poskytovateli v r.20 14.

4) Obec Mošnov je zřizovatelem jediné příspěvkové organizace,a to ZákJadní
Mošnov , (ČO : 75027500:
příspěvek z obecního rozpočtu
873 089,50,-Kč
stavební úpravy a opravy budovy MŠ
260348,-Kč
přímé náklady na vzdělávání z KÚ MSK
2 658 OOO,-Kč
Hospodářský výsledek PO v r.2013 je -13 917,97 Kč.
5) Obec Mošnov je akcionářem
SOM,a.s
300
ASOMPO a.s
2
4
5
SMP a.s

těchto akciových
ks akcií v hodnotě
ks akcií v hodnotě
ks akcií v hodnotě
ks akcií v hodnotě

škola a Mateřská

škola

společností :
1.000,-Kč
100.000,-Kč
10.000,-Kč
I.OOO,-Kč

127 ks v hodnotě 1.000 Kč-Obec Mošnov již nevlastni - prodané v roce 2013

6) Obec Mošnov je členem OSO - Region Poodří
V roce 2013 z obecního rozpočtu byly do tohoto svazku poskytnuty finanční prostředky v celkové výši
19 146,67 Kč.

7) Obec Mošnov spolu
s Kopřivnicí, Kateřinicemi, Petřvaldem, Příborem, Skotnicí, Štramberkern, Tmávkou, Závišicemi a Ženklavou
má uzavřenou společnou smlouvu na zpracováni, Místního programu zlepšováni kvality ovzduší" a v letech
2005 a 2006 vložila do tohoto projektu částku 220.000,-Kč. V letošním roce se další finanční prostředky
nedávaly.
Součástí závěrečného účtu za rok 2013 jsou přílohy:
Č. I Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mošnov za rok 2013 provedený Ing. Jiřím Turoňem.
Přezkoumáním hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10, odst. 3), písmenu c) zákona 420/2004 SB. Dle § 13, odst. I), písmenu b) , obec je povinna
přijmout nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků,
Č. 2 Nápravná opatření k odstraněni chyb a nedostatků dle § 13, odst. I), písmenu b)
Č. 3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Mošnov Fin 2-12 k 3 1.12.2013
Č. 4 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - obec Mošnov
Č. 5 Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2013 a-návrh na úhradu ztráty z rezervního fondu školy
předložené Základní školou a Mateřskou školou Mošnov, p. o.
Č. 6 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mošnov

Všechny výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Obecního úřadu Mošnov v plném rozsahu a na
pevné úřední desce Obecního úřadu Mošnov ve zkrácené podobě. Dále jsou v plném nahlédnutí na Obecním
úřadě v Mošnově v písemné podobě.

Zpracovala:

Martinská Eva

