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Údaje o obci:

Adresa: OBEC NOVÉ DVORY, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov

elektronická podatelna:
emailová adresa obce::

webové stránky obce na adrese:
elektronická úrední deska na adrese:

nove.dvorv -zr(Q),seznam.cz
nove.dvorv -zr(Q),seznam.cz
httD://www.novedvorv.eu
httD://www.novedvorv.eu

pocet obyvatel k datu 31.12.2012 : 318

Zastupitelstvo obce v roce 2012
(8 clenné zastupitelstvo)

Starosta:
Místostarosta:

Ing. Ladislav Nemec c.p.88
Ing. Vladimír Halík c.p.30

Ostatní clenové zastupitelstva obce:.
Nadežda Šmerousová c.p.68

Ing. Ivo Nemec c.p.63
Ing. Radovan Štursa c.p 24

Martin Šmíd c.p.19
Ivana Nemcová c.p.72

Josef Halík c.p.l

VÝBORY OBCE

Kontrolní výbor:
Predseda: Ivana Nemcová c.p.72
Clenové: Kubišová Blanka c.p.15, Nemcová Marcela cp. 22

Financní výbor:
Predseda: Ing. Radovan Štursa c.p. 24
Clenové: Langapulová Ludmila cp.28, Lipka Drahomír cp. 81

Sbor pro obcanské záležitosti (SOZ):
Predseda: Nadežda Šmerousová c.p.68
Clenové: Sobotková Milada cp. 71, Havlícková Dana cp. 33

Záverecný úcet obce Nové Dvory je tvoren následující dokumenty:

---
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Rozpoctový výhled na roky 2012 - 2016

Text 20122013201420152016

Prí jmová cást Dane a dotace cel kem
2 1880772275600236662424612892559740

Místní poplatky celkem
123302128234133364138698144246

Vlastní cinnost celkem
816284848935882892918208954936

Dotace
117 137121823126696131 764137034

PRÍJMY CELKEM

32448003374592350957636499593795957

Vvdaiová cást
Vodní hospodárství

115731120360125175130182135389
DODrava cel kem

3677438245397754136643021
Školství cel kem

390782406413422670439577457 160
Kultura celkem

28 122292463041631 63332898
Hasici celkem

2704028122292463041631 633
Vnitrní správa celkem

1 031 3061 072558111546011600791206482
Místní hOSDOdárství

196094203938212095220579229402
VÝstavba vobci celkem

613978981 7371 291 40713430631396786
Lesní hOSDOdárství

5894761305637576630868960
Splátka úveru

580000260000OOO

Odpadové hospodárství
166026172667179573186756194226

VÝDAJE CELKEM
32448003374592350957636499593795957

ROZDÍL príjmy - výdaje

OOOOO

Rozpoctový výhled na roky 2012 - 2016 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání
zastupitelstva obce dne 29.6.2011.

Rozpoctový výhledje v souladu se zákonem c. 320/2001 Sb., o financní kontrole, ve
znení pozdejších predpisu, dále zákonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech
územních samosprávných celku, ve znení pozd~ších predpisu, zákonem c. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znení pozdejších predpisu.

Úcetní záverka obce za rok 2012

Soucástí záverky obce za rok 2012 jsou následující výkazy:

a. Výkaz o rozpoctu obce FIN 2-12- príloha c. 1

b. Rozvaha OSS, ÚSC a PO (Výkaz OÚPO 3-02) - prl10ha c. 2

--
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c. Výkaz zisku a ztrát - prl10ha c. 3

d. Prl10ha OSS, ÚSC a PO (Výkaz OÚPO 5-02) -príloha c. 4

Úcetní záverka obce byla schválena zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne
19.4.2013.

lnventarizace majetku obce

Dle zápisu z provedené inventarizace k 31.12.2012 nebylo shledáno žádných
rozdílu ani schodku na veškerém majetku obce.

Prezkoumání hospodarení obce za rok 2012

Prezkoumání hospodarení obce Nové Dvory bylo provedeno dne 6.5.2013
zamestnanci krajského úradu kraje Vysocina odboru kontroly v kancelári
obecního úradu Nové Dvory na základe žádosti o prezkoumání obce zaslané
krajskému úradu kraje Vysocina v mesíci lednu 2012. Zpráva o výsledku
prezkoumání hospodarení obce za rok 2012, ve které se uvádí, že prezkoumání
hospodarení obce za rok 2012 je s výhradou, s následujícím oduvodnením:
" ÚSC neúctovalo skutecnostech, které jsou soucástí úcetnictví a to konkrétne
nebylo provedeno zaúctování smlouvy o bezplatném prevodu nemovitostí na
prevod pozemku p.c. 986/29, p.c.986/30 a p.c. 986/32, což jsou pozemky pod
chodníky v obci." Zároven je nedílnou soucástí záverecného úctu obce a je
priložena k záverecnému úctu obce jako príloha C. 5. K výhrade z prezkoumání
hO$podarení obce za rok 2012, bylo vypracováno a schváleno "Opatrení
k náprave chyb a nedostatku z prezkoumání hospodarení obce za rok 2012" aje
priloženo k záverecnému úctu obcejako príloha C. 6.

Dne 16. 7.2012 byla provedena kontrola hospodarení kontrolním výborem
s výsledkem bez výhrad.

Ukazatel dluhové služby za rok 2011

Ukazatel dluhové služby je nedílnou soucást záverecného úctu obce a Je
priložena k záverecnému úctujako príloha c.7

--
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Výrocní zpráva za rok 2012 podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném
prístupu k informacím ve znení pozdejších predpisu

Výrocní zpráva je nedílnou soucást záverecného úctu obce a je priložena
k záverecnému úctu jako príloha c.8

Príspevkové organizace obce

Obec Nové Dvory má zrízeno ujednu príspevkovou organizaci:
MATERSKÁ ŠKOLA Nové Dvory, príspevková organizace (ms.novedvory.eu)
ICO: 75023814

Zrízena zastupitelstvem obce na zasedání dne 21.6.2002 s úcinností od 1.1.2003.
Od 23.8.2011 vede príspevkovou organizace reditelka Mgr. Andrea Marková.

Dne 17.10.2012 probehla kontrola hospodarení bez výsledku, jelikož v ríjnu
2012 byla provedena výmena úcetní MŠ z duvodu nespokojenosti a problému
s úcetnictvím, úhradami faktur a dalšími problémy. Protokol z kontroly a analýza
stavu úcetnictví a financí MŠ je k dispozici na obecním úrade.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpocet na rok 2012 ve výši Kc 150 000, -- na
základe predloženého plnení rozpoctu za rok 2011. Behem roku 2012 byly
zastupitelstvem obce schváleny následující navýšení rozpoctu MŠ: duben Kc
16 360,-- na židlicky a stoly pro deti, kveten Kc 15 000,-- na zahradní domecek,
zárí Kc 13 000,-- neinvesticní náklady od Mesta Pribyslav, za deti navštevující
MŠ Nové Dvory s trvalým pobytem v Pribyslavi a prosinec Kc 68000,-- na
pokrytí závazku z prechozího období. Celkový príspevek obce na provoz
materské školy cinil Kc: 262 360,--.

Majetek MŠ: budova MŠ vc. pozemkujsou MŠ dány do tzv. výpujcky (o majetku
úctuje obce, MŠ úctuje na podrozvahových úctech), ostatní hmotný a nehmotný
majetek byl MŠ predán do správy (o majetku úctuje MŠ, obec úctuje na
podrozvahových úctech).

Výsledkem hospodarení je zisk ve výši 23 448,89, který byl zastupitelstvem obce
schválen. Ziskem bude kryta ztráta z predchozího období.

Výkazy MŠ vc. plnení rozpoctu za rok 2012 jsou priloženy k záverecnému úctu
jako príloha c. 9. --
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Hospodárská cinnost obce

Obec Nové Dvory hospodárskou cinnost samostatne úcetne nevede.

Vyhlášky obce platné v roce 2012

e. Obecne závazná vyhláška c. 1/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažd'ování, trídení, využívání a odstranování
komunálních odpadu v obci Nové Dvory

f. Obecne závazná vyhláška c. 1/2004 o místních poplatcích
g. Obecne závazná vyhláška c. 2/2004 o územním plánu obce
h. Vyhláška c. 3/95 o ochrane verejného porádku

Prijaté dotace a príspevky a poskytnuté príspevky v roce 2012

i. Prijaté dotace a príspevky v roce 2012

Pol. UZ Textdotace kcdot.výdaje K(výdaje vI. Kc
4111

98008Dotace na volby prezidenta 500,00500,000,00
4112

Dotace na výkon státní správy 90000,0090000,000,00
4122

Dotace od KÚ na hasice 14720,0014720,000,00
4222

*00090Dotace z Programu obnovy venkova 107000,00107000,00107814,00
4111

98193Dotace na volby do kraju 24825,0024825,000,00
xx

xxCELKEM 237045,00237045,00107814,00

j. Poskytnuté príspevky jiným obcím, DSO nebo organizacím v roce 2012

Pol. § Textpríspevek kc
5321

3113Neinvest.príspevek na žáky základních škol-Pribyslav 68167,00
5321

3113Neinvest.príspevek na žáky základních škol-Velká Losenice 173000,00
5321

3113Neinvest.príspevek na žáky základních škol-Žd'ár n.S. 29664,00
5329

3639Príspevek s Svazku obcí Pribyslavsko 1500,00
xx

xxCELKEM 272331,00

Bankovní úcty

Zustatky úctu:
Ceská sporitelna (1625282399/0800)
Ceská sporitelna-úver (260805489/0800)
Komercní banka (43-2846690227/0100)

1 055150,08
- 640000--,

17995,64 --
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Návrh záverecného úctu územního samosprávného celku je vhodným zpusobem
zverejnen nejméne po dobu 15 dnu pred jeho projednáním v zastupitelstvu územního
samosprávného celku. Pripomínky k záverecnému úctu mohou obcané uplatnit budto
písemne ve lhute stanovené pri jeho zverejnení nebo ústne na zasedání zastupitelstva.

Prílohy záverecného úctu:

Príloha c. 1-Výkaz o rozpoctu obce FIN 2-12
Príloha c. 2-Rozvaha OSS, ÚSC a PO (Výkaz OÚPO 3-02)
Príloha c. 3- Výkaz zisku a ztrát
Príloha c. 4-Príloha OSS, ÚSC a PO (Výkaz OÚPO 5-02)
Príloha c. S-Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2012
Príloha c. 6-0patrení k náprave chyb a nedostatku z prezkoumání hosp. obce za rok 2012
Príloha c. 7- Výpocet ukazatel dluhové služHy za rok 2012
Príloha c. 8- Výrocní zpráva za rok 2012 podle zákona c. 106/1999 Sb.
Príloha c. 9-Výkazy MŠ vc. plnení rozpoctu za rok 2012

Vzhledem k obsáhlosti dokumentujsou podrobnosti k nahlédnutí na obecním úrade v úredních hodinách.

Záverecný úcet vyhotovil: Šmíd Martin, ekonom obce

Záverecný úcet schválili:

Ing. Nemec L., starosta obce

Ing. Halík VI., místostarosta obce

Návrh záverecného úctu vyvešen: 29.5.2013

Návrh záverecného úctu sejmut:1't. cp .W1:1.

.................L....

Záverecný úcet vyvešen: Záverecný úcet sejmut:

--


