
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2013 

 
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené 

    v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce 

v porovnání s výsledky roku předcházejícího 
Významným  vlivem na dosažení vyššího objemu příjmů proti minulému 

roku byla  splátka  krátkodobé půjčky od  MAS SOB ve výši 500 000,- 

Kč.  

 

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 

          V průběhu roku  bylo  provedeno 6  rozpočtových opatření, která se týkala 

           především přidělením  dotací na realizaci projektů pořádaných Svazkem 

           obcí Blatenska. Změny v rozpočtu se proto týkaly  jak příjmové tak vý- 

           dajové stránky.  Realizace  projektu SZIF-„Vzdělávání na  Blatensku „          

           proběhla ve  výdajích v roce 2013, avšak  vyúčtování a příjem dotace 

           by mělo proběhnout  až v následujících letech.    

 

3.  Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci 
     Významným vlivem na dosažení schodku ve výši  279732,04 Kč  byla 

      realizace projektu SZIF „Vzdělávání na Blatensku“ ve výdajích v roce 

      2013, avšak  vyúčtování a příjem dotace by mělo proběhnout  až v roce 

      2014.    

        

4.  Zapojení mimorozpočtových zdrojů  
     V roce 2013 neměl SOB žádný úvěr ani půjčku. 

 

5. Tvorba vlastních příjmu po konsolidaci a rozhodujících 

položek v meziročním porovnání 

V roce  2013 vlastní nedaňové příjmy tvořila splátka krátkodobé 

půjčky ve výši 500 000,-  Kč od MAS SOB, dále  inzerce, prodej 

kalendářů a prodej publikací „Šlechtické rody Blatenska“ 

 

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem 

minulým 
Vzhledem k tomu, že SOB v r. 2013 poskytl krátkodobou půjčku MAS 

SOB, která  byla  ještě v témž roce splacena, byly v r. 2013 vyšší příjmy 

než v roce 2012. Celkový příjem dotací byl oproti r. 2012 nižší. 

 

     7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních 

         fondů 



           viz. vyúčtování dotací  

      

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých 

kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu 

kraje 
Všechny přidělené prostředky byly využity v souladu s jejich určením. 

Nesoulad ve výdajích  u dotací ze SZIF spočívá v dotaci,  jejíž počátek ve 

výdajích  sahá  do roku 2011, v převážné části spadá do r. 2012 a 

dokončení  ve výdajích proběhlo v r. 2013. Proplacení této dotace by mělo 

proběhnout  v r. 2014. Další  realizace dotace ze SZIF proběhla ve 

výdajích v r.2013 vyúčtování a proplacení by mělo proběhnout  v r.2014. 

Také do r.2013 spadá počátek realizace dotace ze SZIF ve výdajích, jejíž 

vyúčtování a proplacení by mělo proběhnout  v r. 2015.    

 

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a 

kapitálové výdaje 
SOB měl v roce 2013 vyšší běžné výdaje než kapitálové, protože v r.2013  

poskytl  MAS SOB  jednu krátkodobu  půjčku ve výši 500 000,- Kč  a 

jednu dlouhodobou půjčku ve výši 500 000,- Kč. 

 

   10. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného 

          roku 

            SOB neměl žádné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2013. 

 
 

 

 

 


