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I.

Adresa: obec Kše|y, Kely Lo, z8z 01 Česhý Brod (okr. Ko|ín)

Te|efonické spojení: starosta obce: p. Ing, špita|shý

účetníobce: oí' Pá|ková

ZASTUPITELSWO OBCE

ZastupÍtelstvo je 7ělenné

Starosta: Ing. Zdeněk špitálshý

Místostarosta: Roman Menc| - rezignova|
Josef Bouma (náhradriík)

Zastupite|é: ]aros|av Hurt
Bc. Veronika Mukařovská
Stanislav Nezavdal
Jaros|av Hýna
Jaros|av Janoušek ( náhradník)

výbory: fi nanční, kontro|ní

Složení výborů:

Kontrolní Úbor; Finanční výbor:
Předseda: Jaros|av Hurt Předseda: Jaros|av Hýna
Č|enové: pí' Nemaza|ová, Óenové: p, Bouma, p. Holas,

p. Nezavdal, pí. Pi|pachová pí. Vondrová, p. Votava



II.

závěrečný účet obce Kše|y je zpracován v sou|adu s ustanovením $ 17 zákona č 25o/2ooo Sb', o
rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějších pfudpisů.

Zhodnocení plnění příjmů a výdajů

obec Kše|y hospodaři|a V roce 2ot2 s rozpočtem ve r.nýši 2.5(n 019'91 Kč.

Příjmy 
l

Daňové přÚmy by|y ve rnýši: 2,L4o 659178 Kč
Nedaňové přtjmy byly ve ýši : 327 3o2po Kč
Přijaté transfery by|y ve lniši : 36 05&13 Kč

Přtjmy ze s|užeb a zboŽí by|y ve \^ýši 325 630'13 Kč.
Přrjem z pronájmu bytového prostoru čini| čásť<u 30.600Í00,. Kč.
Přtjem z pronájmu nebytového prostoru činil částku 7.15o'. Kč.

výdaje

Největšímí rnÍdaji obce v roce 2011 by|y p|atby dle 5 6171 činnost místní správy ve výši 6L2 454B1 Kč a
ýdaje d|e $ 6112 Zastupitelstva obcí ve wši 27a zzz|-. Kč.

Příspěvky na žáky obcím česrý Brod, Kouřim, Přistoupim a Vitice byly ve \^Íši 153 369,. Kč'

Na ce|kovou údržbu obce, na údržbu a provoz veřejného osvět|ení, svoz komuná|ního, velkoobjemového a
nebezpečného odpadu a Po by|o ce|kem použito 708 063 Kč.

Běžné lnÍdaje obce za rok 2012 by|y 1 885 381/21 Kč'
Kapitálové uýdaje obce by|y 284 399 Kč.
Výdaje V roce 2012 ce|kem činily částku 2 L6978o2L Kč.

Pohledávky obce po sp|atnosti k3t.I2,2012 činíčástku 5950 Kč.
Ce|kem poh|edávky součet minu|ých let 61350 Kč.

Zisk l ztráta

Výdaje obce v roce 2012 by|y o 334 239,70 Kč nižší než obecní přUmy'



III.

Úpravy rozpočtu obce na rok 2012 by|y prováděny formou rozpočto\nych opatření. Posledním rozpočtoým
opatřením seč.3l20L2, Keré by|o schvá|eno dne Í5.Lz.20t2 na veřejné schůzi zastupite|stva.

rv.

Bankovní úfu
obec Kšely mě|a v roce 2011 bankovníúčet české spořitelnyr i|.S..

Zůstatek na běžném účtu č. 427735399/0800 čini| k 3I,t2,20I2 částku 1028 650,20 Kč.

v.

Rozvaha obce

Veškeý majetek obce k 3l.Iz.zOLz vedený na účtech pod|e účtové sestavy je uveden v Rozvaze, která je
k dispozici v dokumentaci na obecním úřadě obce Kely.

VI.

V sou|adu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetníctví, v p|atném zněnía da|šími souvisejícímÍ právními předpisy
by|a provedena roční závěrka obce Kše|y k37.L2,2012, Ve stanovených termínech by|y zpracovány veškeré
požadované účetnía finanční vykazv,Hospodařeníobce Kšely by|o k datu 3I'I2.10L2 uzavřeno.

VII.

V souladu s s 42 zákona č, L28l2}oo sb., o obcích (obecní zYízení), v p|atném znění, dala obec Kšely
přezkoumat své hospodařeníza rok 20!2, Přezkoumání hospodařeníza rok 2012 by|o provedeno dne
Lg,2,zol3 auditorem/auditorkou p. Černovshý a Bc Mi|aničová z Krajského odboru finanční kontroly
se závěrečným vyjádřením, že byly zjištěny nedostatky.
Zpráva o ýs|edku přezkoumáníje do|ožena.

Ve Kše|ích dne 27.2,2013

zoracova|yfios|av Hýna

)

Ing.
starosta obce


