Závěrečný účet městyse Panenský Týnec za rok 2014
Návrh

Zastupitelstvo městyse Panenský Týnec schválilo dne 17.12.2013 na veřejném zasedání
rozpočtové provizorium pro městys na rok 2014. Do doby schválení rozpočtu platí rozpočtové
provizorium ve výši 1/12 ze schváleného rozpočtu roku 2013, tj. příjmy 953 166,-Kč a
výdaje: 500 250,- Kč.
Rozpočet městyse pro rok 2014 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva městyse
dne 25.3.2014. Celkem příjmy : 6 851 tis.Kč a celkové výdaje : 6 702 tis.Kč. Rozpočet je
přebytkový. Přebytek rozpočtu je 149 tis.Kč.
Během roku 2014 bylo schváleno 11 rozpočtových opatření. Rozpočet po změnách byl
v příjmech: 12 110,38 tis.Kč. Schválený rozpočet 227,4 % a rozpočet upravený 128,6 %.
Skutečný výsledek příjmů za rok 2014 byl 15 579,07 tis. Kč.
Rozpočet po změnách byl ve výdajích: 11 759,64 tis. Kč. Schválený rozpočet 225,4 % a
rozpočet upravený 128,5 %. Skutečný výsledek za rok 2013 ve výdajích: 15 107,52 tis.Kč.
Zůstatek k 31.12.2014 činil u KB Louny : 2 313,22 tis. Kč, zůstatek u ČNB Ústí n.L. byl
k 31.12.2014 : 1,63 tis. Kč. Stav pokladní hotovosti byl k 31.12.2014 nulový.
V roce 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu, do příjmů byla zaúčtována částka 20
tis.Kč jako neinvestiční dotace od Kraje, vyčerpáno bylo 11 569,00 Kč, účtováno pod ÚZ
98348. Nevyčerpané prostředky v celkové částce 8 431,00 Kč byly dle pokynů vráceny na
účet Krajského úřadu dne 16.1.2015.
Dále se konaly v roce 2014 volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu, do příjmu jako
neinvestiční dotace byla zaúčtována částka 23 120,00 Kč, vyčerpáno bylo 15 964,00 Kč,
účtováno pod ÚZ 98187, nevyčerpané prostředky ve výši 7 156 Kč byly dle pokynů vráceny
na účet Krajského úřadu dne 16.1.2015.
Městys je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací : Mateřské školy a Základní školy v
Panenském Týnci.
Příspěvek na r.2014 pro Mateřskou školu P.Týnec byl schválen ve výši 450 tis. Kč.
Hospodářský výsledek MŠ
za rok 2014 ve výši + 32 043,30 Kč bude převeden do
rezervního fondu MŠ.
Příspěvek na r.2014 pro Základní školu P.Týnec byl schválen ve výši 800 tis. Kč. Část
mzdových nákladů hradí městys 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 pro ZŠ
na rok 2014. Na mzdy ZŠ bylo vyčerpáno ze SR městyse celkem 189,65 tis. Kč.
Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2014 ve výši + 89 307,54 Kč bude převeden do rezervního
fondu ZŠ.
V roce 2014 měl městys k 31.12.2014 od Úřadu práce 5 pracovníků VPP. Příjmy od úřadu
práce ve výši 560,61 tis. Kč byly zaúčtovány pod ÚZ 13234 (pol.4116) a stejná částka byla
proúčtována ve výdajích pod ÚZ 13234 (pol.5011,5031,5032).

V roce 2014 obdržel městys investiční dotaci na zateplení a výměnu oken v MŠ ve výši
1 810,47 tis. Kč, dotace byla vyčerpána a akce byla dokončena. Investiční dotaci ve výši
1 954,75 tis. Kč obdržel městys na koupi stroje proti prašnosti v obci (Hako Citymaster
600).
V roce 2014 přijal městys ze státního rozpočtu účelovou státní dotaci pro Jednotku
dobrovolných hasičů P.Týnce v celkové částce 23 854,00,- Kč, která byla v plné výši v roce
2014 vyúčtována pod ÚZ 14004.
Dále městys přijal neinvestiční dotaci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na adventní
chrámovou slavnost ve výši 100 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána (účtováno
č.org.24), další dotace byla na opravu fasády budovy úřadu ve výši 240 tis.Kč, neinvestiční
dotace byla vyčerpána a dotaci městys obdržel až v lednu 2015,vyúčtování bylo pod ÚZ 101.
Městys Panenský Týnec nemá k 31.12.2014 zastavený majetek.
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