
TABULKA Č. 6

ObeclDSO : l: Llrl-o CJ I ([ L
Okres: k 1-19;J;/-IL)

Komentář k roku 2013:
(stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné
příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné

položky na podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdrojů)
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TABULKA Č. 5

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č.
139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení

ObecIDSO: I:ureoo / (1.1_

Okres: lLID.J..;O (v tis. Kč)

Identifikace smlouvy/předmět smlouvy, Datum Datum Rozpočet v roce 2013

koncesionář, celkový závazek po dobu začátku ukončení
Skutečnost do

trvání smlouvy/ smlouvy smlouvy schválený po změnách 31.12.2013
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Celkem

Sloupec 1: vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské
infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu
trvání smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: "bez závazku". Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje,
případné předpokládané příjmy se neuvádí.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy
uvedou se údaje o výdajích
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TABULKAč.4

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od

peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2013 (bez ústředních orgánů státní správy a

státních fondů)

(POUZE NO vf PŮJCKY A ÚVĚRY PŘIJATf V ROCE 2013)
Obec/OSO: t.L!7Z0f/1t1-é..
Okres: I::.L~O

vyse UVerU neuo

Účel úvěru
návratné finanční Úroková

výpomoci Poskytovatel úvěru Termín splatnosti
sazba v % Způsob ručeni

(v tis. Kč) *)
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oV případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v CIZI méně
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TABULKA Č. 3b

Obec 1050:

Okres:

Poskytovatel Ministerstvo financi ČR
Pfiloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb.

Finanční vypofádání dotací a návratných finančních výpomocf poskytnutým obcfm, dobrovolným svazkům obcí,
pfíjemcům dotace na poskytování sociálnich služeb prostfednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

část A. Finanční vypofádánl dotaci a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

dotace MF CR UZ 98008. 98035. 98071. 98074 v Kč na dvě desetinná mlsta~~~- - .-- ---- _.-

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12.
Vráceno v Skutečně31.12.2013) 2013) Vratka dotace a návratné Doplatek dotace

Č.j.:
Účelový

Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku použito z finančnf výpomoci pň nárokovaný pfi
znak

rozhodnutí, zaslaná na 2013 zpět na účet dotace k finančním vypofádánl v finančním

smlouvy účet
kraje 31.12.2013 roce 2014 vypořádání

a b c 1 2 3 4 5=2-3-4 6

A.1. Neinvestičnf dotace celkem

vtom:
jednotlivé tituly

Cfio(J g v ).#, o 001 _ 2.Jt, ODD, _ Ij,lIfJ/~/td..::b'f 7QE.:t D l~ C!~ /0, ts~- t- ~
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A.2. Investičnf dotace celkem

vtom:
jednotlivé tituly 8" 6- '9-- <i-- ~ <fr-.

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem

vtom:
jednotlivé tituly '$- s- cfr- Í' ~ <y

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci /t5,fJOD,- HS, 000,-- JoP,1).!;/- Ji, -f..ffr~ f) ~1,.••lk••m III. 1 + 11.., + II. 'I \

KOMENTAŘ:

Vysvětlivky:
1 uvádl se kraj, prostfednictvlm kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňuji údaje jen u dotaci kapitoly Všeobecná pokladnl správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnuti, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím pfíslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomocí, případně jejl části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádéní,

na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4
sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly částku dotace a nárokujl si ji při FV v souladu s příslušným zákonem
Pozn: dopad vratky návratné ,!i"anční výpomoci při finančním vypořádání do splátkové~lendáře je řešen v 18 odst, ~ .r: /
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Datumapodpis ~f, i ď./)/I; ~t:~ &/11C:/;b1t-íJ d~ I /, .:ul r:I, \....\.... I I l...f/t!- "77 '~,'1ve?f!Li-Q -v"Q';(: V-é1 e;é~ÝL9!4(Ě4/ h~.?>~/ d,p~e...

Kontroloval: joncXot-o..
Datum a podpis: oI.g / .r:I . >t.{)

--
",U "'.f:?O ~

r !-.... ,/

o
rn



TABULKA Č. 3a

Obec 10SO: k.. tlt?.(){) Id-I:
Okres: t..J.Jj])JLO
Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR

Príloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb.

Finančni vypofádání dotaci a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím. dobrovolným svazkům obcí,
pfijemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostfednictvim kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypofádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančnich mechanismů

dotace MF CR UZ 97188, 97572, v Kč na dvě desetinná místa

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12.

Účelový
31.12.2013) 2013) Vráceno v Skutečně Vratka dotace a návratné

Č.j.:
znak

Ukazatel Výše Výše dotace průběhu roku použito z finanční výpomoci pri

rozhodnutí, zaslaná na 2013 zpět na účet dotace k finančnim vypofádání v

smlouvy účet
kraje 31.12.2013 roce 2014

a b c 1 2 3 4 5-2·3·4

A.1. Neinvestični dotace celkem .>
vtom: Vjednotlivé tituly

V
A.2. Investiční dotace celkem /V
vtom: -:jednotlivé tituly

-:

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem ř>
vtom: Vjednotlivé tituly

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci .--/
rol~o~ II.' + A? + A '\ \

KOMENTÁR:

Vysvětlivky:

, uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 . uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnuti event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 . uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci pfevedená poskytovatelem prostfednictvím pfíslušného kraje nebo hlavniho města Prahy na účet pfíjemce k 31. 12. 2013
sloupec 3 . vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypofádání,

na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 • uvádí se výše skutečně použitých prostfedků pfíjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2013
sloupec 5 . uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypofádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4
sloupec 6 . tento sloupec vyplní pouze obce, které pfečerpaly částku dotace a nárokuji si ji pří FV v souladu s pfíslušným zákonem
Pozn: dopad vratky návratné finanční výpomoci pfi finančním vypofádání do splátkového Blendáře je řešen v 18 odst. 2
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TABULKA Č. 2

Obec 1050: k: LlT:J2.0U / CLL
Okres: k: it:;i])>ůo
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy ČR

Príloha Č. 17 k vyhlášce č.52/2008 Sb.

Finanční VYPořádání prostředků poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům. Regionálním radám a hlavnímu městu Praze na řešeni škod způsobených
povodněmi

Poskytnuto celkem Cerpáno celkem za dobu
Skutečně použito Vratka dotace při

Ukazatel
za dobu možnosti možnosti užiti (k 31. k 31.12.2013 roku. finančním vypořádání

užití (k 12.20t3) v němž možnost (vratka i během roku
31.12.2013) užiH končí 2013)

a 1 2 3 4= 2 - 3

Dotace celkem

v tom: jednotlivé tituly
UZ 27034 Dotace na odstraňování škod způsobených obcí

/ .> .>
Dovodněmi v roce 2013 »-:

v Kč na dvě desetinná místa

KOMENTÁŘ:

Vysvětlivky:
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnuti, event. v dohodě o poskytnuti dotace nebo náívratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích, event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu možnosti jejího užití
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, kteréí byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu oskytovatele za celou dobu možností užiti na stanovený účel.
sloupec 3 - uvádí se celkový objem, skutečně použitých prostředků na stanovený účel za celou dobu užití
sloupec 4 - uvádí se výše vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3
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