
 

  

Závěrečný účet Obce Tršice – rozbor hospodaření za rok 2012 
 
 
Obec Tršice  v roce 2012 hospodařila s rozpočtem, který schválilo OZ v Tršicích na veřejném za-
sedání dne 25.1..2012 po číslem usnesení 105/9-12. 
Návrh rozpočtu byl zpracován starostkou, předsedou finančního výboru a účetní obce a byl vyvě-
šen na úřední desce od 9.1.2012  do , na elektronické desce od  do 26.1.2012. 
Během účetního roku 2012 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku.  OZ schválilo i rozpoč-
tová opatření vlastní. 
Rozpočet byl během roku průběžně kontrolován, a to jak se strany finančního výboru, tak OZ a 
starostky. Rozpočet je uveřejněn na internetových stránkách obce, je předkládána pololetní a roční 
uzávěrka občanům formou příspěvku v Tršickém zpravodaji. 
V příjmech jsou finanční částky, které jsme získali do našeho rozpočtu  formou dotací. 
V pol. 4111 je to 132000,-Kč , tato položka je dotace na volby do Krajského zastupitelstva Olo-
mouckého kraje, které v tomto roce proběhly. 
Pol. 4112 je dotace poskytnuta na výkon státní správy ve výši 1312800,-Kč. 
Pol. 4116 je účtována dotace 40000,-Kč pro místní knihovnu, 235000,- Kč na dětské hřiště u I. 
stupně ZŠ, 417358,80 činila částka dotace EU pro naší  ZŠ. 
Pol. 4121 jsou neinvestiční dotace od obcí, které mají v Obci Tršice spádovou školu v částce 
267130,-Kč 
Pol. 4122 obsahuje dotaci ve výši 260000,-Kč na opravu památníku na Zákřově a  7510,-Kč po-
skytnutá dotace na  hasiče. 
Pol. 4222 je částka 443000,-Kč na zateplení budovy školní jídelny. 
Ve výdajích začneme hned u lesů. V této částce je běžná údržba obecního lesa. 
V položce silnice je běžná údržba silnic a komunikací. 
Ve vodním hospodářství jsou rozbory pitných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy a ostatní ná-
klady. I do položky knihovny je promítnuta mzda pracovníka, nákup knižního fondu a běžný provoz 
knihovny. Do kultury je zaúčtovaná spotřeba elektrické energie, kulturní akce, nákup drobného 
spotřebního zboží. V roce 2011 byly poskytnuty finanční dary jednotlivým spolkům a farnosti. 
Byly poskytnuty tyto příspěvky: 

Tršická farnost                      20 000,-Kč 
TJ Tršice                               30 000,-Kč 
Charita Olomouc                  20 000,- Kč 
Hospic Sv.Kopeček                  5 000,-Kč 
SRPŠ při ZŠ Tršice                  3 000,-Kč 
Mažoretky                                4 000,-Kč 
Jan Lipner –výtvarka                3 000,-Kč 
ČZS Tršice                               3 000,-Kč 
ČSCH Tršice                            3 000,-Kč 
Statutární město Olomouc       5 000,-Kč 
Klub aktivních seniorů              3 000,-Kč 
Občan Tršic, pomoc v nouzi  10 000,-Kč 

Kapitola bytové hospodářství jsou výdaje na provoz bytových jednotek. 
V péči o vzhled obcí jsou proúčtovány mzdy pracovníků, vybavení pracovní čety nářadím, různá 
školení a služby, materiálu a pohonných hmot. 
Do položky požární ochrany jsou účtovány příspěvky jednotlivým hasičským sborům, nákup vyba-
vení, refundace mezd, školení, spotřeba energie. 
 
 
 
 
V Tršicích dne 11.4.2012                         Leona Stejskalová – starostka obce Tršice     
 


