Závěrečný účet městyse Panenský Týnec za rok 2012
Návrh
Zastupitelstvo městyse Panenský Týnec schválilo dne 12.12.2011 na veřejném zasedání
rozpočtové provizorium pro městys na rok 2012. Do doby schválení rozpočtu platí rozpočtové
provizorium ve výši 1/12 ze schváleného rozpočtu roku 2011, tj. příjmy: 512.920,- Kč a
výdaje: 515.920,- Kč.
Rozpočet městyse pro rok 2012 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva městyse
dne 12.3.2012. Celkem příjmy : 5.608,40 tis.Kč a celkové výdaje : 5.558 tis.Kč. Rozpočet je
přebytkový.
Během roku 2012 bylo schváleno 8 rozpočtových opatření. Rozpočet po změnách byl
v příjmech: 6.090,4 tis.Kč. Schválený rozpočet 102,1 % a rozpočet upravený 94,00 %.
Skutečný výsledek příjmů za rok 2012 byl 5.723,97 tis.Kč.
Rozpočet po změnách byl ve výdajích: 11.838,31 tis.Kč. Schválený rozpočet 206,4 % a
rozpočet upravený 96,9 %. Skutečný výsledek za rok 2012 ve výdajích: 11.471,61 tis.Kč.
Zůstatek k 31.12.2012 činil u KB : 2. 253,72 tis.Kč. K 31.12.2012 : úvěr u KB ve výši 4.600
tis.Kč a úvěr u KB ve výši 1.390,47 tis. Kč. (akce zateplení a výměna oken v základní škole)
V roce 2012 se konaly volby do Krajského zastupitelstva do příjmů bylo zaúčtováno 25
tis.Kč, vyčerpáno bylo 12,3 tis. Kč zaúčtováno pod úz 98193. Nevyčerpané prostředky
v celkové částce 12,7 tis. Kč byly dle pokynů vráceny na účet Krajského úřadu v lednu 2013.
Městys je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací : Mateřské školy a Základní školy v
Panenském Týnci.
Příspěvek na r.2012 pro Mateřskou školu P.Týnec byl schválen ve výši 400 tis. Kč. MŠ
nevybírá školné od rodičů předškoláků, za tyto děti platila poměrnou část obec, kde mají děti
trvalý pobyt. Hospodářský výsledek MŠ za rok 2012 ve výši 9 825,78 Kč bude převeden do
rezervního fondu MŠ.
Příspěvek na r.2012 pro Základní školu P.Týnec byl schválen ve výši 830 tis. Kč. Část
mzdových nákladů se městys zavázal uhradit ze svého rozpočtu, aby mohla být škola
zachována. Ve škole je malý počet žáků. Z rozpočtu městyse bylo schváleno 300 tis. Kč na
mzdové náklady ZŠ pro rok 2012. Na mzdy ZŠ bylo vyčerpáno ze SR městyse celkem
198,45 tis. Kč . Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2012 ve výši 37 541,55 Kč bude převeden
do rezervního fondu ZŠ.
V roce 2012 měl městys od Úřadu práce čtyři pracovníky Příjmy od úřadu práce ve výši
622,37 tis. Kč byly zaúčtovány pod úz 13234 a úz 13101 (pol.4116) a stejná částka byla
proúčtována ve výdajích také pod úz 13234 a úz 13101 (pol.5011,5031,5032).
V roce 2012 přijal městys ze státního rozpočtu dotaci pro Jednotku dobrovolných hasičů
P.Týnce v celkové částce 11 402,- Kč, která byla v plné výši v roce 2012 vyčerpána a
vyúčtována pod úz 14004.

Městys Panenský Týnec nemá k 31.12.2012 zastavený majetek. K 31.12.2012 má městys
úvěry ve výši 4.600 tis. Kč ,který bude v roce 2013 zaplacen z dotace od SZIFu a 1 390,47 tis.
Kč, který bude městys splácet KB dva roky.
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sestava FIN 2-12 M k 31.12.2012 (v tis. Kč)

třída 1-daňové příjmy
třída 2- nedaňové příjmy
třída 3-kapitálové příjmy
třída 4- přijaté dotace
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P ř í j m y celkem
třída 5-běžné výdaje
třída 6-kapitálové výdaje

5 608
4 459
1 099

6 090
5 772
6 066

5 723
5 415
6 056

94
94
99

V ý d a j e celkem
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saldo příjmy- výdaje
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financování po konsolid.

-50

5 748

5 748
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operací v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k náhlednutí u účetní městyse.
( Výkaz Fin 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů)
Čtvrtletní,pololetní a roční výkazy příspěvkové organizace MŠ a ZŠ jsou založeny
na úřadu městyse.
Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 ze dne
2.4.2013 provedena odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
Blankou Vašatovou a Ilonou Smítkovou(dílčí přezkoumání bylo provedeno
25.10.2012) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse je k nahlédnutí
na úřadu městyse.
Výsledek přezkoumání :
Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm.
a zákona č.420/2004 Sb.,při přezkoumání nebyla
zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm.a/zákona
č.420/2004 Sb.
Zpracovala : Miluše Slanařová
dne 8.4.2013

