
Komentář k závěrečnému účtu hospodaření obce Písečná za rok 2013

VÝDAJE

Obec Písečná poskytla v roce 2013 finanční příspěvky těmto organizacím:

Klub důchodců Písečná na činnost klubu
Svaz tělesně postižených v ČR na činnost 
Český rybářský svaz na zarybnění
1. běžecký Jablunkov na činnost 

Spolek pro obnovu venkova členský příspěvek
Sdružení obcí Jablunkovska členský příspěvek
MAS Jablunkovsko členský příspěvek

Poskytnuté dotace na ekologické vytápění v roce 2013 celkem
Poskytnuté dotace na pořízení domovních ČOV celkem

materiál na opravu kapličky „u tří křížů“
Běh na Bahenec – sportovní akce
finanční příspěvek na zpevnění cesty Písečná – Lazy

Další významnější výdaje

 2212 - Silnice 
5169 - místní komunikace - plužení, údržba MK

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – Arriva Morava
5193 - výdaje na dopravní územní obslužnost

3113, 3117 – Základní škola
5321 dotace obcím na žáky – ZŠ Jablunkov

5331 příspěvek na provoz od obce
6121 TZ budovy školy – zateplení budovy

3392 6121 TZ budovy – zateplení KD

3429 6121 realizace stavby Výletiště

15 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

2 000,00 Kč
13 695,00 Kč

2 000,00 Kč

110 570,00 Kč
263 546,00 Kč

2 000,00 Kč
4 000,00 Kč

15 500,00 Kč

388 889,40 Kč

48 668,00 Kč

36 000,00 Kč

600 000,00 Kč
1 431 257,30 Kč

1 641 331,60 Kč

5 780 840,40 Kč



PŘÍJMY

Obec Písečná obdržela v roce 2013 tyto dotace a příspěvky:

položka ÚZ 

4111 98008 neinvestiční přijaté transfery na „Volbu prezidenta
republiky“

4111 98071 neinvestiční přijaté transfery na „Volby do parlamentu ČR“

4112 příspěvek v rámci souhrnného dotačního vztahu

4116 dotace na mzdy VPP z Úřadu práce

4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
- na stavbu Výletiště

4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů
- na zateplení budovy ZŠ a KD

4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- na zateplení budovy ZŠ a KD

4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad
- na stavbu Výletiště

Obec Písečná je zřizovatelem příspěvkové organizace:  
Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace

předmět podnikání:
hlavní činnost: poskytování výchovy a výuky pro povinnou školní docházku
vedlejší činnost: stravování cizích strávníků

náklady - hlavní činnost 
náklady - hospodářská činnost 

výnosy - hlavní činnost 
výnosy - hospodářská činnost 

výsledek hospodaření za rok 2013 podle Výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2013

zisk - z hlavní činnosti
- z hospodářské činnosti

příspěvky a dotace z MSK
provozní příspěvek od obce

27 020,00 Kč

27 080,00 Kč

165 900,00 Kč

99 586,00 Kč

4 139,50 Kč

109 993,93 Kč

1 869 896,92 Kč

4 945 878,39 Kč

5 382 960,72 Kč
161 485,03 Kč

5 402 019,30 Kč
164 162,00 Kč

19 058,58 Kč
2 676,97 Kč

4 255 816,00 Kč
600 000,00 Kč
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