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I.

Úonrr o ogcr

Adresa: obec Kše|y, Kšely La, z8zor Česr'ý Brod (okr. Ko|ín)

Te|efonické spojení: starosta obce: p. Ing. špitálský

účetní obce: pí. Pá|ková

ZASTUPTTEI.SWO OBCE

Zastupitelstvo je 7 členné

Starosta: Ing. Zdeněk špitá|s|cý

Místostarosta: Bouma Josef

Zastupite|é: Janoušek Jaros|av
Jaroslav Hurt
Bc. Veronika Mukařovská
Stanislav Nezavdal
Jaros|av Hýna

výbory: fi nanční, kontrc|ní

S|ožení výborů:

Kontro|ní výborl řinančtívýborl
Předseda: Jaros|av Hurt Předseda: Jaroslav Hýna
Č|enové: pí. Nemaza|ová, Č|enové: p. Černý, [í. Svobodová

p. Nezavda|, pí. Franková pí. Vondrová

il.



Úvod

záváečný úěet oboe |{še|y je zpracován v souladu g ustanovením 5 17 zákona č 25o/2ooo sb., o
rczpočtoYých pravidlch územních rczpočtů, ve znění pozděJších předpisů.

Zhodnoení p|nění příimů a výdajů

obec Ke|y hospodaň|a V roce 2013 s rozpočtem ve ýši3 012 532,48 Kč.

Příjmy

Daňové příjmy by|y ve výši: 2.669 t29,43 Kč
Nedaňové pffjmy by|y ve výši : 32t 897'05 Kč
Pňjaté tranďery by|y ve výši : 21.506-- Kč

Příjmy ze stužeb a zboží by|y ve výši 284 076,79 Kě.
Příjem z pronájmu bytového prostoru čini| častku 30.600'- Kě
Pffjem z pronáJmu nebytového prostoru čini| částku 5.2oo'. Kč.

\|ýdaie

NejvěÉími výdaji obce v roce 2013 byly platby d|e $ 6171 čtnnoat místní správy ve ýši 56l.954'19 Kč a
výdaje dle $ 6112 Zastupite|stva obcí ve \4ýši 39o.3l3'-- Kč.

Příspěvky na žáky obcím česrr Brcd, Koufim, Přisbupim a Vitice by|y ve \^ýši 69.578,. Kč.

Na celkovou údržbu obce, na údržbu a provoz veřejného owět|en[ svoz komuná|ního, ve|koobjemového a
nebezpečného odpadu by|o celkem použito 479.418'-. Kč.

Běžné výdaje obce za rok 2013 by|y t.090.o49'6o Kč.
Kapitálové výdaje obce by|y 24,4..567,ffi Ré.
Výdaje V rCIce 2013 celkem činily částku !.334,617,20 Kč.

Poh|edávw obce po sp|atnosti k 31.12.2013 činí částku 64 570,- Kč'

Zisk / ztráta

Výdaje obce v roce 2013 by|y o 858.91'15 Kč nižší než obecní příjmy.

ITI.

P.řeh led provedenýc.h rozoočtovúch opatření



Úpravy rozpočtu obce na rok 2013 byly prováděny formou rozpočtových opatření. Pos|edním rozpočtovým
opatřením je č. 4 |zaL3, Keré by|o schváleno dne 6.12.2013 na veřejné schůzi zastupite|stva.

rv,

Bankovní účhr

obec Kše|y mě|a v roce 2013 bankovní účet č€ské spořitelny, a.s..

Zůstatek na běžném účtu č' 427735399/0800 čini| k 31.12.2013 částku 1749.ffi8|47 Kě.
138.131.54 Kč

2,785,26 Kč,
CNB č.účhJ 94.73tll5uo7!a činil k 31.12.2013 částku
Sbírka na č.účtu 3234444369/0800 čini| k 31'12.2013 částku

v.

Rozvahq obce

Veškeý majetek obce k 31.12.2013 vedený na účtech podle účtové sestavy je uveden v Roaraze, Kerá je

k dispozici v dokumentaci na obecním úřadě obce Kely.

VI.

Účetní závěrka, yýsledgk hqpqdaření

V sou|adu se zákonem č. 563/1991 sb., o účetnicví, v p|atném znění a da|šími souvisejícími právními předpisy

byla provedena roční závěrka obce Kšely k 31.12.2013. Ve stanovených termínech byly zpracovány veškeré
požadované účetní a finanční vykazy. Hospodaření obce Kely bylo k datu 31.12.2013 uzavřeno.

VII.

Zpráva o výpledku přezkoumání hospodařQní obce

V souladu s 5 42 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zÍízení), v p|atném znění' da|a obec Ke|y
přezkoumat wé hospodař.ení za rok 2013. Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bv|9 provedeno dne
30.4.2014 auditorem p.Černovsky se závěrečným yyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Zpráva o rnýs|edku přezkoumánÍ je do|ožena.

Ve Ke|ích dne 4.6.2014

Ing. Zdeněk špitá|shý
starosta obce


