
Název obce: Obec Kunějovice
Adresa Kunějovice 28
lC: 00573086

v souladu s §43 zákona 12812000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, spoleěně se zprávou
o přezkoumání hospodaření,

1. Úaale o plnění příimů a výdajů (v tis.Kč)

č.raotu Název položky Schv.rozp Upr.rozp Výsledek
4010 Třídal-DaňovépřUmy 1247 ,l655 1658
4020 rřída2 - Nedaňové přljmy 178 3í5 252
4030 Třída 3 - Kapitálové přljmy 100 100 56
4040 Třída4 - Přijaté transfery 60 310 310
4050 Příjmy celkem 1585 2380 2276
4200 Příjmy po konsolidaci 1585 2380 2276

4210 Třída5-Běžnévýdaje 1 585 23B0 2092
4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 0 0
4240 Výdaje celkem 1585 2380 2092
4430 Výdaje po konsolidaci 1585 2380 2092

4440 Saldo příjmů a výdaiú 0 0 184

z- Úa4e o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno,že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem.

DoŠlo k PřírŮstkŮm a ÚbYtkŮm majetku, nejuýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce (hodnota v tis.Kč)

3, VYÚČtování finanČních vztahŮ ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státnim fondům, Národnímufondu a jiným rozpočtům a k hospodaření da!šíih oso'b

ařazení do majetku - zastávka

transfery ze státního

|íosIreoK
Položka Poskytnuto vyčerpáno Popis

5321 50 50 neinvestiční transfery obcím - školv
5321 59 59 neinvestiční transferv obcím - školv



4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)

Obec nemá žádné účelové fondy

5.Závér ze zprávy o výsledku přezkoumání:

Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky,

pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu.

6. Návrh usnesení k závěrečnému účtu :

ZastuPitelstvo Projednalo závěrečný účet obce k 31, 12. 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.

Bl OZ schvaluje ÚČetní závěrku za rok 2013. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření s tím, že rozhoduje o jeho
převodu na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období, 

t,."
i : 
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Založeno naúřední descedne: to.5.2014/účinnostod: 16.5,2014 }T-- .

Založila,jméno a podpis: Ludvíkova/EúD-20/05/14 ,r' }

Datum sejmutí z úřední desky dne: s, 6,2014
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzujícízveřejnění, vyvěšenía sejmutídokumentu:

Vytvořeno: 16. 5. 2014| zveřejněno zpŮsobem umožňující dálkov\ý přístup po dobu 15 dnů od: 16. 5. 2014| do: 5. 6. 2014 ll

OB§C Iru§ň.rOVICE
Kunějovice 28
§30 s; Lišťany

IŮ: 005Ý8S86, ťel,: S?7 .927 g7§

DalŠÍ PřÍIohY, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce,
ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:

r ÚČetní výkazy Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FlN 2-12,. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


