
Závěrečný účet Obce Tršice – rozbor hospodaření za rok 2013 
 
Obec Tršice  v roce 2013 hospodařila s rozpočtem, který schválilo OZ v Tršicích na veřejném 
zasedání.  
Návrh rozpočtu byl zpracován starostkou, předsedou finančního výboru a účetní obce a byl 
vyvěšen na úřední a elektronické desce obce. 
Během účetního roku 2013 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Krajského 
úřadu Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku.  OZ 
schválilo i rozpočtová 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  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  289.665,-Kč , tato položka je dotace na volby prezidenta republiky a do 
poslanecké sněmovny, které v tomto roce proběhly. 
Pol. 4112 je dotace poskytnuta na výkon státní správy ve výši 999.300,- Kč. 
Pol. 4113 je dotace na kompostéry pro občany naší obce ve výši 24.255,-Kč.  
Pol. 4116 je účtována dotace 412.335,-Kč na kompostéry, dotace z úřadu práce na mzdu 
zaměstance ve výši 59 815,-Kč 
Pol. 4121 jsou neinvestiční dotace od obcí, které mají v Obci Tršice spádovou školu v částce 
141.000,-Kč 
Pol. 4122 obsahuje dotaci ve výši 120.850,-Kč  poskytnutá pro  hasiče JPO III. 
Pol.4213 je to částka 272.214,-Kč na opravu Kaple sv.Praxedy ve Vacanovicích, 117.198,- 
zateplení základní školy a částka 39.724,12 na akci Kanalizace a ČOV v obci Tršice. 
Pol. 4216 je tvořena ze dvou částek a to zateplení ZŠ ve výši 1.992.384,-Kč a kanalizace a 
ČOV částkou 675.310,13Kč. 
Ve výdajích začneme hned u lesů. V této částce je běžná údržba obecního lesa, také částka 
za nákup sazenic na zalesnění. 
V položce silnice je běžná údržba silnic a komunikací. 
Ve vodním hospodářství jsou rozbory pitných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy a 
ostatní náklady. 
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 2013 byly poskytnuty finanční dary jednotlivým spolkům a farnosti. 
Byly poskytnuty tyto příspěvky: 
 
Tršická farnost                27.000,-Kč 
TJ Tršice                         60.000,-Kč 
Charita Olomouc            20.000,-Kč 
Hospic Sv.Kopeček        10.000,-Kč 
SRPŠ při ZŠ Tršice          3.000,-Kč 
Mažoretky                         6.000,-Kč 
ČZS Tršice                       4.000,-Kč 
ČSCH Tršice                    5.000,-Kč 
Klub aktivních seniorů      5.000,-Kč 
 

Skauti (včetně topení)                       25.000,-Kč 
Klíč – centrum služeb                         5.000,-Kč 
Sdružení linka bezpečí                       2.000,-Kč 
Iniciativa pro podporu vyp. obcí        15.000,-Kč 
Domov se zvl.režimem Bílsko           49.000,-Kč 
Střední škola a ZŠ Ol.Topolany          3.000,-Kč 
SDH Zákřov                                      10.000,-Kč 
SDH Vacanovice                               10.000,-Kč 
Mladí hasiči okrsku Tršice                  8.000,-Kč 
Český svaz chovatelů Koní Kisderi   10.000,-Kč 

 
Kapitola bytové hospodářství obsahuje 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 
vybavení, refundace mezd, školení, spotřeba energie. 
 
 
V Tršicích dne 22.4.2014                                    Leona Stejskalová – starostka obce Tršice           
 


