Obec Dobkovice, 407 03 Dobkovice 101, IČO 00261246
č.j. ÚI14

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2013
Obec Dobkovice neprovozuje hospodářskou činnost a nemá vytvořeny žádné peněžní
fondy. Obec je s účinností od 1.4.2010 čtvrtletním plátcem DPH. Obec má zřízenou
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobkovice a organizační složku
bez právní subjektivity Obecní knihovnu v Dobkovicích a Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Dobkovice. Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy.
Rozpočet obce Dobkovice na rok 2013 byl sestaven na základě požadavků jednotlivých
výborů obce, příspěvkové organízace obce, v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě údajů z rozpisu platného státního
rozpočtu a v návaznosti na rozpočtový výhled obce, který je zpracován na období 2011-2015
(schválen ZO dne 15.12.2010).
Rozpočet na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 5.3.2013 jako
vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 11 212065,- Kč.
Do schváleného rozpočtu obce na rok 2013 již byla zahrnuta dotace ze státního rozpočtu
v rámci souhrnného dotačního vztahu (KÚÚK) - položka 4112 ve výši celkem 120600,- Kč.
Hlavní část plánovaných příjmů obce činil podíl na sdílených daních dle zákona č.24312000
Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění vč. poplatků a to ve výši 6 009 998,- Kč, dále
vlastní nedaňové příjmy a to především nájemné na úseku bytového hospodářství -1 650 000,- Kč, příjmy za poskytované služby s užíváním bytu spojené - 720 000 Kč, příjmy
za pronájem nebytových prostor ve výši 302 000,- Kč, úroky z účtů 50 000,- Kč a poplatky
za pohřebnictví ve výši 160 000,- Kč (mimořádně v příjmech vyšší částka z důvodu
plánovaného přijetí pojistného plnění za poškozenou hřbitovní zeď a příjem plateb
z pronájmu hrobových míst na období 10 let dopředu). Kapitálové příjmy zahrnovaly příjmy
z prodeje pozemků a prodeje nemovitostí (bývalý kravín + byt v čp. 94); transfery zahrnovaly
příjmy z uzavřených platných smluv. Pro rok 2013 nebylo zapojeno do schváleného rozpočtu
financování.
Schválený rozpočet za rok 2013 byl upravován rozpočtovými opatřeními. V roce 2013
proběhla celkem 3 rozpočtová opatření (dále jen RO). RO č.1 bylo schváleno zastupitelstvem
obce dne 25.6.2013, RO č.2 bylo schváleno dne 31.10.2013 a RO č.3 dne 11.12.2013.
Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2013 činil v celkovém absolutním objemu
16511 988,31 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů především
v oblasti komunálních služeb (platy a odvody zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
financovány především z dotace od Úřadu práce ČR ÚZ 13234 - spolufinancováno z EU a
dále pořízen nový užitkový vůz Ford Transit za 600 tis.Kč), školství (akce zateplení ZŠ" spolufinancováno z EU - Fond soudržnosti a SFŽP), tělovýchovy (altán na hřišti za ZŠ vč.
doplnění stávajícího oplocení - spolufinancováno z EU - SZIF).
K navýšení výdajů v průběhu roku také došlo v souvislosti s povodní v období 6/2013,
kdy obec čerpala nejprve výdaje z rozpočtu obce (paragraf krizového řízení) a posléze
čerpala výdaje z poskytnutých povodňových dotací, tj. dotace na úhradu prvotních výdajů,
výdajů na JSDH, dotace pro občany z finančních darů, opravu domácností a demolici domu
čp. 55 v Dobkovicích (p. Částka). Kopie zprávy z povodně 612013 tvoří přílohu závěrečného
účtu.
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K opakovaně podávané žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení k ČOV - obci byla v r. 2013
přiznána dotace ve výši 300 000,- Kč, ale zastupitelstvo obce posléze na svém zasedání
rozhodlo o tom, že ji nepřijme z důvodu jejího snížení oproti podané žádosti (původní
požadovaná výše dotace byla 468000,- Kč; žádost o dotaci byla naposledy podána v 2/2012).
V roce 2013 se konaly volby prezidenta - dotace ve výši 28000,- Kč s ÚZ 98008,
vyúčtování na krajský úřad proběhlo v r. 2013, skutečné výdaje činily 19 692,- Kč, vratka
nevyčerpané dotace ve výši 8 308,- Kč převedena na účet kraje dne 27.8.2013 dokl. č.151113
BÚKB.
V r. 2013 se dále konaly volby do Poslanecké sněmovny ČR - dotace ve výši 25 000,- Kč
s ÚZ 98071, vyúčtování na krajský úřad proběhlo dne 21.11.2013, skutečné výdaje činily
22023,- Kč, vratka nevyčerpané dotace ve výši 2 977,- Kč byla převedena na účet kraje dne
13.1.2014 dokl. č.5114 BÚ KB.
V r. 2013 obdržela obec investiční dotaci z operačního programu životního prostředí
z Fondu soudržnosti ve výši 1 173 563,55 Kč a ze SFŽP ve výši 69 033,15 Kč na projekt
.Dobkovice - zateplení ZŠ" - dotace byla vyúčtována v plné výši, celkové výdaje projektu
činily 1 972228,- Kč - dotace označena ÚZ 15835 a ÚZ 90877.
V r. 2013 obec uzavřela dohodu o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova ČR
prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na projekt spolufinancovaný EU
(žádost podána prostřednictvím Místní akční skupiny Labské skály):
"Altán u ZŠ a doplnění stávajícího oplocení" - investiční dotace dle smlouvy 297 521,- Kčvyúčtování proběhne v r.2014, výdaje čerpány v r.2013 v plné výši, příjem dotace proběhne
v r. 2014 (celkové výdaje projektu 416703,80 Kč) - dotace označena ÚZ 89517 a ÚZ 89518.
Dále byl v r.2013 dokončen nový Územní plán obce (ÚPO) a byla přijata dotace na jeho
pořízení z POV Ústeckého kraje ve výši 150000,- Kč - ÚZ 101 - akce na pořízení ÚPO byla
zahájena již v r.2009 uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, postupně probíhaly potřebné
úkony a dnem 1.1. 2013 nabyl nový ÚPO účinnosti; celkové výdaje akce činily 348 050,- Kč.
Příjmy a výdaje v r.2013 byly zásadně ovlivněny také dotacemi na odstranění následků
povodní v 6/2013, a to dotace na prvotní náklady 159000,- Kč, na náklady JSDH
280564,32 Kč, dotace určená pro občany na odstranění povodňových škod 70000,- Kč,
dotace na opravu 11 poškozených domácností 319 687,- Kč a na demolici rodinného domu
Dobkovice čp. 55 (p. Částka) 430 472,63 Kč - obec hradila z rozpočtu obce náklady na
demolici a následně požádala o proplacení nákladů. Všechny uvedené dotace byly řádně
vyúčtovány s poskytovateli.
Do značné míry ovlivnilo příjmy také přijaté pojistné plnění za škody způsobené povodní
6/2013 v celkové výši 2 098 183,- Kč (pojistné plnění za objekty v majetku obce, tj. ZŠ vč.
hřiště, KD, klubovnu, budovu JSDH ... ). Čerpání výdajů z pojistného plnění proběhne až
v následujícím období, neboť pojistné plnění bylo na účet obce převedeno koncem roku
2013.
Celkové skutečné příjmy obce za rok 2013 činily 15 941269,21 Kč, celkové skutečné
výdaje 12 292 643,19 Kč.
Rozpočtové hospodaření obce za rok 2013 skončilo s převahou rozpočtových příjmů
nad rozpočtovými výdaji (přebytkem - úsporou v objemu 3648626,02 Kč).
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování (v tis. Kč) - viz příloha závěrečného účtu.
Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí v Kč - viz příloha závěrečného účtu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně - viz příloha závěrečného účtu.
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.
Výkaz FIN 2-12 a dále účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha (všechny
k 31.12.2013) jsou k nahlédnutí u účetní p. Moniky Martínkové v kanceláři OÚ Dobkovice
(složka "Účetní sestavy prosinec 2013").
Stav finančních prostředků na bankovních účtech:
k 1.1.2013
základní běžný účet u ČS
4489452,03
základní běžný účet u KB
4420624,81
základní běžný účet u ČNB
0,00

k 31.12.2013
4503445,59
2558693,43
5492283,44

běžné účty celkem

12 554 422,46

8910076,84

Hospodaření s majetkem obce:
Obec má zastavěný majetek - vedeno v podrozvahové evidenci - zástavní právo MMR na
2 bytové jednotky v Dobkovicích čp. 23 - budova MŠ - trvá do roku 2021
(ve výši 640 000,- Kč).
Obec má zřízena věcná břemena - vedeno v podrozvahové evidenci dle smluv.
Obec vede v podrozvahové evidenci krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - dotace SZIF na
akci "Altán ZŠ Dobkovice a doplnění oplocení".
Obec nehospodaří s majetkem státu.
Obec nabyla v r. 2013 do majetku další lesní pozemky, ceková výměra lesů činí k 31.12.2013
Celkem 574 867 m2.
Pro rok 2013 byl vydán aktualizovaný odpisový plán, způsob odpisování je stanoven na
rovnoměrný a odpisy obec účtuje ročně vždy k 31.12. - roční odpisy dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2013 činily celkem 789 471,- Kč.
Dále obec provedla k 31.12.2013 rozpuštění dotací do výnosů - celkem 108 106,20 Kč.
Inventarizace majetku vč. inventarizace pohledávek a závazků byla řádně provedena ke dni
31.12.2013 - Plán inventur na rok 2013, Inventarizační zpráva za rok 2013 a inventurní
soupisy včetně příloh jsou k nahlédnutí u účetní obce v kanceláři OÚ Dobkovice-složka
Inventarizace 2013.
Obec i nadále předkládá čtvrtletně výkazy do systému prostřednictvím KÚÚK Ústí nad
Labem a to výkaz FIN, Rozvahu, Přílohu a Výkaz zisku a ztrát (za r. 2013 výsledek
hospodaření zisk 3 699 860,43 Kč především z důvodu přijatého pojistného plnění) - všechny
výkazy jsou k nahlédnutí u účetní obce p. Moniky Martínkové v kanceláři OÚ Dobkovice.
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí:
Obec má zřízenou PO, kterou je Základní škola a Mateřská škola Dobkovice dle Zřizovací
listiny ze dne 25.11.2002 s účinností od 1.1.2003. Majetkoprávní vztah k této PO je vymezen
formou Smlouvy o výpůjčce ze dne 25.11.2002 včetně číslovaných dodatků k této smlouvě.
Finanční vypořádání PO za rok 2013 včetně účetní závěrky bude schváleno na nejbližším
zasedání ZO.Výsledkem hospodaření za rok 2013 je zisk ve výši celkem 3 092,12 Kč.
Výsledek hospodaření - zisk - bude převeden do rezervního fondu školy v plné výši a bude
sloužit v následujících letech na úhradu neplánovaných výdajů (např. drobné opravy, pokrytí
navýšení zálohových plateb, apod.).Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 blíže
určuje "Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Dobkovice za rok 2013".
Inventarizace majetku včetně inventarizace pohledávek a závazků byla řádně provedena ke
,.,
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dni 31.12.2013.
Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů (rozvaha, výkaz zisku
a ztrát, příloha, předvaha analytických účtů) jsou založeny u účetní p. Zdeňky Dvořákové
v kanceláři ředitelky ZŠ, jedno paré v kanceláři účetní OÚ p. Moniky Martínkové.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013:
Přezkoumání hospodaření obce provedl odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 15.8.2013 a 21.3.2014.
Dílčí i konečné přezkoumání vykonali:
Ing. Dana Junková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Pavlína Gruntová - kontrolor
Marcela Černá - kontrolor
Závěr zprávy:
I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.);
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.;
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,87 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,78 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního.celku
0,77 %.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou
tohoto závěrečného účtu (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobkovice,
IČO 00261246 za rok 2013 ze dne 21.3.2014, vyhotovená odborem kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje pod č.j. 410/KON/2013, pod JID 2117/2014IKÚÚK).
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účet za rok 2013
Výpis dle oddílů paragrafů

D A J E

Oddíl Název

10 Zemědělství,

lesní hospodářstv

21 Průmysl,stavebnictví,obchod

a

22 Doprava
23 Vodní hospodářství
31 Vzdělávání

a školské

služby

36 Bydlení,
37 Ochrana

52 Civilní

upravený

45749.00

0.00

45749.00

85000.00

53.82

-39251.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

0.00

-10000.00

190539.24

0.00

190539.24

250000.00

76.22

-59460.76

0.00

12000.00

12000.00

100000.00

12.00

-88000.00

1087628.00

1936157.00

3023785.00

3422520.00

88.35

-398735.00

%

Rozdíl

0.00

203649.70

322000.00

63.25

-118350.30

266867.60

466703.80

733571.40

975586.00

75.19

-242014.60

3205917.03

689710.00

3895627.03

4633419.00

84.08

-737791. 97

585496.00

0.00

585496.00

705000.00

83.05

-119504.00

soc.za

325687.00

0.00

325687.00

na krizov

711414.07

0.00

711414 .07

komunální

služby a úz
prostředí

a spol.čin.v

připravenost

a integrovaný

61 Státní moc, státní správa, úze
63 Finanční operace

CEL

Rozpočet

celkem

203649.70

55 Požární ochrana

64 Ostatní

Výdaje

výdaje

pr

životního

43 Soc.služby

Kapitálové

a zájmová činnost

33 Kultura, církve a sdělovací
34 Tělovýchovná

Běžné
výdaje

činnosti

350000.00

93.05

-24313.00

2784588.01

25.55

-2073173.94

588094.63

0.00

588094.63

635192.63

92.59

-47098.00

1737463.42

0.00

1737463.42

1979682.67

87.76

-242219.25

222898.00

0.00

222898.00

246000.00

90.61

-23102.00

16168.70

0.00

16168.70

13000.00

124.37

3168.70

Běžné

Kapitálové

výdaje

Rozpočet

výdaje

výdaje

celkem

upravený

9187572.39

3104570.80

12292143.19

16511988.31

%

Rozdíl

K E M
74.44

-4219845.12
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účet za rok 2013
finančních

Pal Poskytovatel

vztahů

Název

ke státnímu
Poskytnuto
k 31.12.

Neinvestiční

rozpočtu
Použito
k 31.12.

Vratka
průběhu

v

roku

Vratka

při

fin vypořádání

transfery

13101 4116 MPSV ~R Aktivní politika

zam

167.419,00

167.419,00

0,00

0,00

13234 4116 MPSV ~R Aktivní politika

zam

502.500,00

534.000,00

0,00

0,00

kraj

1.220,00

1.220,00

0,00

0,00

14004 4122 MV ~R

Neinv.transfery

14022 4122 MV ~R

Neinv.transf.krajům

280.564,32

280.564,32

0,00

0,00

17046 4116 MMR ~R

podpora bydlení

2013

760.472,63

750.159,63

0,00

10.313,00

98008 4111 VPS ~R

Účelové dotace na vý

19.692,00

19.692,00

0,00

0,00

98011 4122 VPS ~R

Povodně

2013

159.000,00

159.000,00

0,00

0,00

98071 4111 VPS ~R

Účelové

dotace

25.000,00

22.023,00

0,00

2.977,00

1.915.867,95

1.934.077,95

0,00

13.290,00

1.173.563,55

1.173.563,55

0,00

0,00

na vý

C e 1 k e m

Investiční
15835 4216 MŽP ~R

transfery
Podpora udržitel.vyu

89517 4213 SZIF ~R Realizace

místní

roz

109.094,00

59.505,00

0,00

0,00

89518 4213 SZIF ~R Realizace

místní

roz

436.373,00

238.016,00

0,00

0,00

život.p

69.033,14

69.033,14

0,00

0,00

90877 4213 SFŽP ~R Oper.program

Cel

k e m

1.788.063,69

1.540.117,69

0,00

0,00

CEL

K E M

3.703.931,64

3.474.195,64

0,00

13.290,00
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Závěrečný

účet za rok 2013

Vyučtování
Po I

znak

finančních

vztahů

Popis

k ostatním
Poskytnuto
k 31.12.

Neinvestiční
00000

Idotace SR na výkon veřejné

4129

00000

Ifinanční

4122 00035

~l

dar povodně

sp

6/2013

D

Celkem

Idar povodně

4222

linv.dotace

Celkem

CEL

K E M

v

roku

Vratka

při

fin.vypoř~d~ní

120.600,00

120.600,00

0,00

0,00

201. 000,00

201. 000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

391.600,00

391.600,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

150.000,00

78.000,00

0,00

0,00

200.000,00

128.000,00

0,00

0,00

591. 600,00

519.600,00

0,00

0,00

transfery

4221 00000

00101

Vratka
průběhu

úrovně

H;,,)

Idotace z fondu mimoř~d.ud~los

Investiční

Použito
k 31.12.

veřejné

transfery

4112

(j,I

rozpočtům

obec

Fond

Malé

Březno

rozvoje

POV U

Vyúčtování

finančních

Ivnestiční

transfery:

vztahů

ke státnímu

rozpočtu

- komentář:

SZIF ÚZ 89517 a 89518 - v r.2013 prlJem 545 467,- Kč inv.dotace na projekt
"Dobkovice-rozšíření
sport.areálu"realizace
r.2912,úhrada dotace r.2013'
dále v r.2013 dokončena inv.akce SZIF"Altán u ZS a doplnění stávaj.oplocení
proúčtovány výdaje s UZ, ale příjem dotace ve výši 297 521,- Kč bude až
v r.2014
Neinvestiční

transfery:

1/ Úřad práce - ÚZ 13234 - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - rozdíl
v "použito" způsoben tím, že příjem dotace ve výši 31 500,- Kč za období
11/2013 obdržela obec až v r.2014, ale výdaje byly proúčtovány již v r.2013
2/ MMR - ÚZ 17046:
- dotace povodně na opravy bytového fondu občanů "Dobkovice-11 domácností"
výši 330 000,- Kč, vyčerpáno 319 687,- Kč, vratka v násled.roce 10 313,- Kč
na učet MMR provedena dle pokynů 7.1.2014,KB 2/14;
- dotace na povodně - Demolice objektu čp.55 - ve výši 430 472,63 Kč
vyčerpána v plné výši
3/ ÚZ 98071 - volby PS PČR, dot. 25 000,- Kč, výdaje 22 023,- Kč, vratka
dle pokynů ve výši 2 977,- Kč provedena 13.1.2014, dokl.KB 5/14

Vyúčtování

finančních

Investiční

transfery:

vztahů

k ostatním

rozpočtům

veřejné

úrovně

- komentář:

ÚZ 101 - POV ÚK - inv. dotace na Územní plán obce 150 000,- Kč smlouva JlZ od r.2009, příjem dotace po vyúčtování v r.2013, výdaje
značeny již v předchozích obdobích.

s ÚZ

KEO 8.06c

Obec Dobkovice
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strana

Závěrečný

účet za rok 2013

Porovnání

aktiva

pasiv
rok,

2011

2012

2013

A K T I V A
018 Drobný

dlouhodobý

019 Ostatní

nehmotný

dlouhodobý

majetek

nehmotný

majetek

021 Stavby
022 Samost.mov.hm.věci
028 Drobný

a soubory

dlouhodobý

hmotný

mov.hm.věcí

majetek

031 Pozemky
041 Nedokončený

dlouhodobý

nehmotný

042 Nedokončený

dlouhodobý

hmotný

069 Ostatní

dlouhodobý

078 Oprávky

k drob.dlouh.nehmotnému

079 Oprávky

k ostat.dlouh.nehmotnému

081 Oprávky

ke stavbám

082 Opr.k

finanční

majetek
majetku
majetku

a soub.hm.mov.věc

k drob.dlouh.hmotnému

majetku

132 Zboži na skladě
192 Opr.pol.k
194 Opravné

jin. pohledávkám
položky

231 Základní

běžný

z hl.činnosti

účet

územ.samospr.celku

315 Jiné

poskytnuté

pohledávky

335 Pohledávky

z hlavní

činnosti

za zaměstnanci

381 Náklady

příštích

388 Dohadné

účty

469 Ostatni

období

dlouhodobé

502 Spotřeba

energie

506 Aktivace

dlouhodobého
a udržováni

512 Cestovné
513 Náklady
518 Ostatni
521 Mzdové

na reprezentaci

2.366.879,00

1.669.567,00

1.710.889,00
3.268.286,23

3.466.537,83

18.934.269,98

18.945.257,94

37.559.660,79
0,00

180.000,00

269.400,00

226.634,00

248.334,00

224.263,00

4.528.921,00

4.528.921,00

4.528.921,00

-76.053,00

-90.873,00

-111.020,00

0,00

0,00
-12.583.913,80

-13.059,00
-13.256.832,80

-490.482,00

-582.117,00

-685.610,00

-3.285.133,23

-3.268.286,23

-3.466.537,83

11. 605,00

8.600,00

0,00

-963,30
-1.341,40

4.500,00
0,00
-1.951,20
12.554.422,46

8.152.623,35

8.910.076,84

77.292,00

262.596,00

95.901,00

176.980,00

177.050,00

189.560,00

12.337,00

17.201,00

15.669,00

0,00

17.000,00

5.000,00

0,00

19.200,00

9.600,00

635.467,00

297.521,00

46.368,00

70.320,00

775.238,70

480.434,30

721.157,70

792.901,53

825.099,23

814.940,28

-51.769,00

-11.585,80

1.718.810,36

340.236,02

970.449,87

22.781,00

20.829,00

17.941,00

18.406,00

37.192,00

25.512,00

1.080.333,60

služby

1. 991. 714,00

náklady

348.050,00

3.285.133,23

0,00

majetku

111.020,00

34.690.405,35

0,00

pohledávky

materiálu

0,00
32.301.473,55

528.979,00

aktivni

501 Spotřeba

511 Opravy

zálohy

90.873,00

31. 321.138,07

-3.580,00

k odběratelum

311 Odběratelé
314 Krátkodobé

0,00

-12.201.774,00

sam.hm.mov.věcem

088 Oprávky

majetek
majetek

76.053,00

951. 647,21

1.109.907,92

2.043.644,00

2.439.322,00

601.431,00

616.863,00

737.326,32

525 Jiné

sociálni

pojištěni

5.525,00

5.730,00

6.882,00

528 Jiné

sociální

náklady

2.495,00

0,00

480,00

86,00

524 Zákonné

532 Daň
538 Jiné

sociální

z nemovitosti
daně

3.000,00

a poplatky

542 Jiné pokuty
543 Dary

pojištění

0,00

a penále

a jiná bezúplatná

549 Os ta tni náklady
551 Odpisy
553 Prodaný
554 Prodané
556 Tvorba
558 Náklady

176.004,00

z činnosti

dlouhodobého
dlouhodobý

0,00

majetku
hmotný

majetek

pozemky
a zúčtování
z drobného

opravných

položek

dlouhodobého

finanční

572 Náklady

vybr.míst.vlád.inst.na

z příjmu

227.733,00
15.151,00

569 Ostatní

591 Daň

.626,00

předáni

majetku

-10.277,50
0,00
12.815,00

náklady
transfery

1.519.941,29
0,00

14.623,30
2.000,00
0,00

0,00
10.256,00
4.700,00
0,00
11.468,00

198.003,28

113.913,00

730.819,00

789.471,00

355.109,40
0,00
-1.275,30
54.228,00
0,00
1.308.721,70
41.040,00

0,00
18.330,00
-353,50
265.268,00
0,00
1. 721. 008,70
170.050,00

/ Uc15s
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závěrečný

účet za rok 2013

Porovnání

aktiva

pasiv
2011

2012

2013

P A S I V A
321 Dodavatelé

35.465,00

324 Krátkodobé

přijaté

1.002,00

zálohy

331 Zaměstnanci
336 Sociální

zabezpečení

342 Jiné přímé
343 Daň

daně

z přidané

374 Krátkodobé

hodnoty

přijaté

378 Ostatní

krátkodobé

389 Dohadné

účty

401 Jmění

zálohy
závazky

pasivní

účetní

jednotky

403 Transfery

na pořízení

406 Oceňovací

rozdíly

407 Jiné

oceňovací

408 Opravy

dlouhodob.

hospodaření

z prodeje

služeb

z pronájmu

604 výnosy

z prodaného

605 výnosy

ze správních

606 výnosy

ze místních

609 Jiné výnosy
624 Aktivace

hmotného

majetku

632 výnosy

z daně

z příjmů

právnických

634 výnosy

z daně

z přidané

osob
osob

hodnoty

daní

a penále

646 výnosy

z prodeje

dlouh.hm.majetku

647 výnosy

z prodeje

pozemků

kr.poz

z činnosti

finanční

výnosy

vybr.míst.vlád.inst.

681 výnosy

ze sdílené

682 výnosy

ze sdíl.

684 výnosy

ze sdílené

daně

z transferů

z příjmů

z příjmů

daně

686 výnosy

ze sdílených

688 výnosy

z ost.sdílených

13.290,00

1.480,00

1.516,00

160.480,00

166.680,00

175.800,00

188.360,00

67.926.360,08

67.937.348,04

86.560.030,00

majetkových
daní

501. 045,00
-516.911,00

181. 823,88

4.320,00

2.755,30

11.470,00

617.445,00

619.171,00

669.041,00

1. 338.858,00

1.649.034,00

1.832.277,00

80,00

1.146.108,47

0,00

33.610,00

15.020,00

13.160,00

330.656,00

317.524,00

305.196,50

24.633,00

13.807,00

4.387,00

89.346,00

0,00

0,00

1.111. 778,85

0,00

0,00

979.017,35

0,00

0,00

2.137.504,00

0,00

0,00

233.041,87

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

425.610,00

339.000,00
0,00

0,00
13.190,00

214.021,00

173.436,00

2.309.865,00

50.881,32

50.773,11

26.245,53

1.070.576,72

0,00

856,15

1.167.182,12

2.479.784,15
1.375.751,39

0,00

1.160.055,34

osob

0,00

1.096.524,04

1.470.013,91

hodnoty

0,00

2.013.721,00

2.812.807,17

0,00

273.062,91

251.805,03

0,00

46.399,91

59.975,09

fyz.osob

práv.

z přidané

501.045,00
-516.911,00

429.483,75

0,00

672 výnosy

daně

4.412,00

15.150,00

662 Úroky
669 Ostatní

11.528,00

3.732,00

3.665.909,54

výkonů

fyzických

výnosy

18.548,00

-16.697.782,84

poplatků

z vlastních

z příjmů

649 Ostatní

12.226,00

11.032,00

0,00

z daně

642 Jiné pokuty

73.572,00

8.862,00

2.118.917,16

poplatků

z majetkových

67.043,00

10.297,00

-16.697.782,84

výrobků

631 výnosy

636 výnosy

64.560,00

1. 860.065,28

zboží

dlouhodobého

156.193,00

-16.697.782,84

předch.účet.období

602 výnosy
603 výnosy

138.646,00

0,00

vlastních

334,00

133.179,00

-573.383,00

z prodeje

28.977,00

metody

období

601 výnosy

0,00

majetku

při prv.použití

rozdíly

minulých

432 Výsledek

na transfery

25.947,00

daní

a poplatků

/ Uc15s
16.04.2014
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Závěrečný
Sdílené

účet

16.04.2014
1

za rok 2013

daně po měsících

Sdílené

I Uc1So

za poslední

tři roky

daně

Měsíc

rok 2011

rok 2012

rok 2013

leden

517.051,00

523.697,00

553.753,28

únor

465.314,00

466.950,00

575.740,00

březen

306.396,00

303.851,00

573.850,00

duben

206.992,00

213.040,00

308.256,00

květen

409.283,00

394.508,00

400.579,00

červen

319.743,00

318.743,00

448.036,00

červenec

603.446,00

472.581,00

622.231,31

srpen

433.614,00

427.769,00

378.807,00

září

214.286,00

234.901,00

332.991,00

říjen

210.755,00

374.088,00

481.252,00

listopad

344.603,00

318.937,00

450.086,00

prosinec

196.817,20

221.235,38

532.990,88

4.228.300,20

4.270.300,38

5.658.572,47

CELKEM

Obec oobkovice

KEO 8.06c
zpracováno,
strana

Závěrečný účet za rok 2013
Porovnání

pohledávek
E D Á V K Y

P OHL

rok .

Krátkodobé

n ._9_.00

311 Odběratelé
314 Krátkodobé

poskytnuté

315 Jiné pohledávky
335 Pohledávky

;'76. 980,00

zálohy

z hlavni

--

činnost~

. 31'"

za zaměstnancl

381 Náklady příštích
388 oohadně

2012

účty

období

z

Á

189.560,00

C

17.20::",00

15.669,00

~7. 000,00

5.000,00

,00

19. 200,00
6,,5 .467,00

201 ...

9 .600,00
297. 52~,~0

2013

pohledávky

dlouhodobé

,00

pohledávky

46.368,OG

70.320,00

závazků

V A Z K Y
1"

Krátkodobé

324 Krátkodobé

přlJ3té

zálohy

zabezpečení

hodnoty

přljaté

25.

6-1.560,00

.032,0

947,00
,00

O

10 ._97,00

342 Jiné přímé daně

374 Krátkodobé

:.002,
:3~.179,00

343 Da~ z přidané

2012

2011

35.465,00

Zaměst.nanci

336 Soclální

ox :

2013

závazky

321 Dodavatelé

331

95.901,00

177 .050,00

...
011

rok:

Porovnání

..;62 .5%,00

,CO

S.:!S.9? ...•
,OJ

aktivní

Dlouhodobé
469 Ostatní

2013

pohledávky

28 .977,00
334,00

.646,00

156 .193,00

67.043,00

73.572,00

138

8.862,00

12 .226,00

18.549,00

11 .528,00

zálohy na transfery

3.732,00

4.412,00

13.290,00

závazky

:.480,O~

1.516,00

160.480,00

175 .800,00

188.360,00

378 Ostatni

krátkodobé

389 Dohadně

účty pasivní

166.680,00

I Uc15u
16.04.2014

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48,40002
odbor kontroly
JID:
Jednací číslo.:

Ústí nad Labem

2117/2014/KÚÚK
410/KON/2013

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA
O

výsledku přezkoumání hospodaření
obec Dobkovice, IČ: 00261246
za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována
přezkoumání
hospodaření
a na základě
výsledku
hospodaření.

na základě Zápisu z dílčího
konečného
přezkoumání

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
15.8.2013
21.3.2014
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání
u Děčína.

proběhlo v obci Dobkovice se sídlem Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice

Přezkoumání vykonaly:
Ing. Dana Junková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Pavlína Gruntová - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:
Petr Šulc - starosta
Monika Martínková - účetní

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem Č. 420/2004
Sb., § 2 odst. 1 písm.:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám).

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona

Č.

420/2004 Sb.:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona Č. 137/2006, o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.
Hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona Č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o
finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví
a o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a v elektronické podobě od
13.2.2013 do 11. 3. 2013.
Pravidla rozpočtového provizoria přijata zastupitelstvem obce dne 4. 12.
2012.

Pravidla
rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Stanovení
závazných ukazatelů
zřízeným
organizacím
Závěrečný účet

Bankovní výpis
Faktura
Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad
Pokladní kniha
(deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha

Rozpočtové opatření Č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 6.
2013.
Rozpočtové opatření Č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 31.
10.2013.
Rozpočtové opatření Č. 3 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 11.
12.2013.
Rozpočtový výhled zpracován na roky 2011 - 2015.
Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 5. 3. 2013 jako
vyrovnaný.
Závazné ukazatele pro
a MS stanoveny zastupitelstvem obce dne 5.
3.2013.

zs

Závěrečný účet projednán zastupitelstvem
obce dne 5. 3. 2013 se
souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad, návrh závěrečného
účtu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce a v elektronické podobě
od 18. 2. 2013 do 11. 3. 2013.
Ověření návaznosti zůstatků bankovních účtů ze dne 30. 6. a k 31. 12.
2013 na zůstatek SÚ 231 - "Základní běžný účet" v rozvaze.
Faktury došlé výběrovým způsobem za 1. pololetí a prosinec 2013.
Faktury odeslané výběrovým způsobem za rok 2013.
Hlavní kniha - analytická předvaha červen a prosinec 2013.
Inventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2013, plán inventur ze
dne 27.11.2013, závěrečná zpráva ze dne 31.1.2014.
Kniha došlých faktur k 30.6. a k 31.12.2013.
Kniha odeslaných faktur k 30. 6. a k 31. 12. 2013.
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 11. 2010, na kterém byla
stanovena výše odměn zastupitelů obce. Kontrola stanovení výše odměn
zastupitelů a způsob jejího vyplácení na základě mzdových listů za rok
2013.
Pokladní doklady výběrovým způsobem za leden, únor, březen, červen a
prosinec 2013.
Ověření návaznosti zůstatku pokladní hotovosti uvedeného v pokladní
knize se SÚ 261 - "Pokladna" v rozvaze a s položkou 5182 "Poskytované zálohy vlastní pokladně" rozpočtové skladby k datu 30. 6. a
k 31.12.2013
Příloha rozvahy k 30. 6. a k 31. 12. 2013.
Rozvaha obce k 30. 6. a k 31. 12. 2013.
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Učetní doklad
Učtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha zřízených
příspěvkových
organizací
Výkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
oroanizacl
Zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací, odpisový
plán
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy o dílo
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)
Dokumentace
k veřejným
zakázkám
Vnitřní předpis a
směrnice
Výsledky kontrol
zřízených oroanlzací
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Učetní doklady výběrovým způsobem za 1. pololetí a prosinec 2013.
Učtový rozvrh platný pro rok 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 6. a k 31. 12.
2013.
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. a k 31. 12. 2013.
Rozvaha zřízené příspěvkové organizace ZS a MS Dobkovice k 30. 6. a k
31.12.2013.
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Dobkovice k 30.6.2013
a k 31.12.2013,
hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši 100 535,67 Kč byl na základě
schválení v zastupitelstvu obce dne 5. 3. 2013 převeden do rezervního
fondu.
Zřizovací listina MS a ZŠ Dobkovice ze dne 30. 11.2002.

Vyúčtování dotace na volbu prezidenta z 13. 3. 2013 a volby do PSPCR,
ÚZ 98008, 98071.
Dotace podporující aktivní politiku zaměstnanosti, ÚZ 13234, 13101.
Dotace na odstranění následků povodní - ÚZ 17046, 90877, 0035, 0101,
98011.
Dotace na rozvoi obce ÚZ 15835, 89517, 89518.
Smlouva na stavební práce ze dne 8. 7. 2013 a dodatek ze dne 28. 8.
2013.
Postup prodeje, zveřejnění, účetní a majetková evidence ověřen u st. p.
Č. 150 a 151. Smlouva o prodeji ze dne 13.12.2013.

Dokumentace k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
na zateplení ZŠ.
Vnitřní organizační směrnice platné pro rok 2013 výběrovým způsobem.
Závěrečná zpráva účetní závěrka o provedení kontroly příspěvkové
orcanizace MŠ a ZŠ ze dne 8. 2. 2013.
Zápisy zjednání zastupitelstva obce ze dne 7.12.2012,5.3.2013,25.6.
2013,27.8.2013,31.10.2013,11.12.2013.

II. Zástupce Ú5C Dobkovice prohlašuje, že:
•
•

obec neprovozuje hospodářskou činnost,
obec nehospodaří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobkovice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) zjištěných v minulých

letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěných

při dílčím přezkoumání za rok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

O.Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobkovice za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření

ÚSC Dobkovice za rok 2013

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření

ÚSC Dobkovice za rok 2013

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,87%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,78%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku

0,77 %

Dobkovice dne 21.3.2014

Podpisy kontrolorů:
Ing. Dana Junková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

......

/~
I

Ing. Pavlína Gruntová
kontrolor
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S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dobkovice o počtu 6

ar c

Dne: 21. 3. 2014
Petr Šulc
starosta

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

1

1

2

1

Převzal

Předáno
Obec Dobkovice
KÚ ÚK
oddělení PHO

Petr Šulc
Ing. Dana Junková

Poznámka:
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním
zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona
č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které
podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření
a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f),
g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
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POVODEŇ ČERVEN 2013
Zpráva o povodni červen '13

První náznaky se ukazují již v pátek 31.5.2013 kdy vytrvale hustě prší. U pana
Horského se ve 22.10 h utrhla zemina směrem k domu Bělohorských.
Přes noc na 1.6.2013 stoupá hladina potoka, opět se místy poničilo koryto
u Hammerů, zaklíněný kmen stromu vyprostili hasiči. Stále prší.
Neděle 2.6.2013 prší, potok se pomalu vrací do normálu, začíná však hrozit řeka
Labe, první prognózy mluví o výši povodně jako v roce 2006, která obec moc
neohrozila. Ve 14 h. byla svolána povodňová komise a místní jednotka SDH ,
začalo se připravovat vyklizení hasičské zbrojnice, která se nachází nejníže a je
nejdříve zaplavována. Odpoledne obcházíme ohrožené občany a informujeme
o možné výši kulminace až 10,5 m. Starosta Petr Šulc jede v 18.00 h na zasedání
krizového štábu do Děčína.
Pondělí 3.6.2013 už je jasné, že Labe bude stoupat hlavně kvůli Vltavě,
Berounce a Ohři a postaveným protipovodňovým

hrázím ve městech nad námi.

Provádíme stěhování majetku na bezpečná místa, mimo jiné také do skladu
v bývalém kině u obecního úřadu a na sál kulturního domu, všichni si navzájem
pomáhají a po zkušenostech z povodně r.2002 vyklízejí prostory, které by mohli
být zaplaveny. I tentokrát se najdou občané, kteří nevěří, že Labe stoupne tak
vysoko ....Následně proběhla evakuace ohrožených obyvatel.
Úterý 4.6.2013 od brzkého rána jsou občané na nohou, stav hladiny Labe
v 7.00 h je 894 cm, voda stoupá rychlostí cca 10 cm/ho Je vyhlášen extrémní
stupeň nebezpečí. Kulminace se očekává zítra 5.6.2013 ve večerních hodinách
na výšce hladiny 11- 11,30 m - stav podobný roku 2002. Je vypnuta elektřina
od křižovatky směrem na Ústí n/L až k panu V. Tomáškovi. Všichni s napjetím
očekávájí, jaký bude další vývoj situace. Ve 22.30 h vypínáme veřejné osvětlení
v celé obci.
Středa 5. 6.2013 stav hladiny v 7.00 h je 985 cm, tedy o 91 cm nástup hladiny za
24 h., obec je připravena na povodeň, nezbývá než čekat ...

Čtvrtek 6.6.2013 stav hladiny v 7.00 h je 1066 cm, kulminace proběhla na
stavu hladiny 1072 cm v 0.00 h 6.6.2013.

Voda má podle hydrologů klesat

velmi pomalu, údajně jen 15 cm za 10 h. Voda naštěstí opadává rychleji. Již
dnes začíná na všech možných místech obce úklid.
Pátek 7.6.2013 - neděle 9.6.2013 probíhá za pomoci mnoha dobrovolníků,
hasičů obce, hasičů z Hrobu a Dubí úklid obce a obec je v neděli z větší části
uklizena. V sobotu 18.00 - 21.30 h. opět spuštěna elektřina v celé obci až na
pár výjimek u domů, které měly zatopené elektroměry a jističe.
Pondělí 10.6.2013 - pátek 14.6.2013 hasiči stále drží pohotovost na obci,
pomáhají s úklidem obce. Po projetí toku Labe od Děčína až po Lovosice bylo
místostarostou konstatováno, že naše obec je díky všem hasičům a
dobrovolníkům jedna z nejlépe uklizených!
Úklid obce byl ukončen 15.6.2013.
TABULKA POŠKOZENÝCH
Celkem poškozených osob:
z toho skutečně poškozených
osob:
celkem evakuovaných osob
celkem zasažených objektů:
zasažených bytových jednotek
vč. sklepů:
zasažených bytových jednotek
1.N.P.:

129

(včetně evakuovaných)

126
78
55

(bez p.Polukhina)
(domy, garáže, hřiště)

46
(bez p.Vejvody - prodejna
potravin, bez garáží a zahrad ..

12

NEJvíCEPOŠKOZENí
r. Valachových, čp. 16

1,5 m

1.NP

p. Král, čp.15

1,3 m

1.NP

r. Částkových, čp.55

1,0 m

1.NP

nařízena demolice domu

Rodina Částkových evakuována do buňky v areálu SK Dobkovice.
P. Polukhin (čp.l) odmítl evakuaci, což ztvrdil podpisem a odjel k příbuzným.
Ostatní evakuovaní se uchýlili k příbuzným či známým.
Počet ohrožených obyvatel a budov se nakonec rozšířil do stejného rozsahu,
jaký byl při povodni v r.2002.

Pro postižené povodní či vypnutou elektřinou zavedeno stravování a
občerstvení na obci a ve školce, vykoupat se bylo možné v kabinách SK
Dobkovice.
Zasažené objekty prošel statik k demolici určen dům r. Částkových - č. p. 55.
Státní policie (jednotka z Plzně) hlídala obec, hlášen jeden případ podezřelých,
občanská hlídka a hlídka policie místo prohlédla, nikdo se nenašel.
P. Václav Vrba ml. díky vzlínání vody do sklepního bytu, který měl v nájmu od
obce (v panelovém domě čp.93) a zničení vybavení bytu vlhkostí, byl s ohledem
na jeho zdravotní stav přestěhován do Oblastní charity v České Kamenici.
Z obecního majetku bylo zničeno hřiště s umělým povrchem za školou, byly
zasaženy sklepy budovy školy, byla zaplavena budova Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce č.e.9, objekt motorestu čp.123, garáž s dílnou,
klubovna čp. 22 pod panelovým domem a voda průsakem poškodila i sklepy
obytných domů čp. 24 a čp.103.
Poškození jednotlivých objektů občanů tvoří přílohu této zprávy.
Celková odhadnutá škoda v obci byla starostou vyčíslena na celkem cca
10 mil. Kč.
Obec požádá o poskytnutí dotací na úhradu nákladů z příslušných povodňových
programů, např. na odstranění stavby určené k demolici (čp.SS), na úhradu
nákladů na opravu poškozených bytových jednotek, apod ..

Průběžně zapisoval: p. Michal Faltus - místostarosta obce
Dokončeno dne 27.8.2013

I
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Seznam objektů a obyvatel povodně 6/2013

objekt - č.p.

jméno

osob

evakuace

Dobkovice č.p.1

Polukhin

3

A

nebyla voda

Dobkovice č.p.3

Pešák

3

A

sklep O,lm

škoda/zatopení

Dobkovice č.p.15

Král

1

A

do 1N.P. l,3m

Dobkovice č.p.16

Valachovi

3

A

do 1 N.P. l,5m

Dobkovice č.p.17

Rom

1

N

sklep do 2m

Dobkovice č.p.18

Tomáš

2

A

do l.N.P. O,7m

3

A

do 1.N.P. 0,7 - O,8m

zahrada Tomáš
Dobkovice č.p.19

Kodadová
zaharada Kodadová

Dobkovice č.p.20

Volf

5

A

nebyla voda

Dobkovice č.p.22

Klubovna

O

O

l.N.P. - l,5m

Dobkovice č.p.24

obec (Zima)

2

O

sklep do 2m

Dobkovice č.p.28

Kouba -garáž

2

N

garáž 1,0 m

Dobkovice č.p.29

Gedamková- garáž

2

N

garáž 1,5 m

zaharada Gedamková
Dobkovice č.p.32

Vinklárek

O

N

nebyla voda

Dobkovice č.p.37

Špejra

5

A

sklep celý

5

A

1 N.P. - 1m

zahrada Špejra
Dobkovice č.p.54

Žižkovi

Dobkovice č.p.55

Částka

2

A

1 N.p. O,8m - 1m

Dobkovice č.p.58

Hájek

5

N

sklep do l,3m

Dobkovice č.p.64

Blažek, Kramár

4

A

sklep do l,5m

6

N

sklep do l,3m
1N.P. O,5m

zahrada Kramár
Dobkovice č.p.66

Šedivý
zahrada šedivý

Dobkovice č.p.67

Hoferová

4

A

Dobkovice č.p.68

Novák

1

A

sklep - celý

Dobkovice č.p.69

Novotný

5

N

sklep do l,8m

Dobkovice č.p.70

Kohoutovi

5

A

sklep celý

Dobkovice č.p.71

Pilařová

1

N

sklep l,5m

Dobkovice č.p.73

Vejvoda

5

A

1.N.P. O,lm

Havlíčková

5

A

sklep - celý

3

A

l.N.P.O,4m

4

A

do 1.N.P. O,5m

Dobkovice č.p.75

zahrada Havlíčková
Dobkovice č.p.76

Říha
zahrada Říha

Dobkovice č.p.77
Dobkovice č.p. 79

Kozlík

O

N

nebyla voda

Dobkovice č.p.83

ZŠ

O

O

sklep celý

Dobkovice č.p.83

Herzinovi

2

A

sklep celý

ZŠ hřiště

O

Dobkovice č.p.84

Tomášek Vrat.

1

A

1 N.P. O,2m

Dobkovice č.p.88

Jindrová

3

A

sklep celý

Dobkovice č.p.90

Kasíkovi

O

N

nebyla voda

Fofonková, Ruml

2

A

1 N.P. - O,25m

1

A

panelák - suterén

Dobkovice č.p.91

Gotvaldovi

zatopeno

zahrada Fofonková
Dobkovice č.p.93

Vrba

Dobkovice č.p.94

Lešovi

4

A

panelák - suterén

zahrada Leš
Dobkovice č.p.94

obec

O

N

panelák - suterén

Dobkovice č.p.95

Spišáková

1

A

panelák - suterén

Dobkovice č.p.96

Šourek

3

A

panelák - suterén

Dobkovice č.p.96

Musilová

1

A

panelák - suterén

Dobkovice č.p.103

obec(Bielawsky)

Dobkovice č.p.106

Žižka, Lukeš

2

N

sklep do l,4m

7

N

sklep do l,5m

zahrada Žižkovi
Dobkovice č.p.107

pošta - Keprta

2

N

sklep do l,5m

Dobkovice č.p.123

Motorest

O

N

do 1,7 m?

Dobkovice č.p.123

O

N

kotelna do 1,7 m

Dobkovice č.p.124

Dlouhá

2

N

sklep do l,7m

Dobkovice č.p.127

Auto Aneva

1

N

l.N.P. - O,3m

Motorest

- kotelna

zahrada Štol
Dobkovice č.p.132

Štol Zdeněk

4

A

1 N.P. - O,8m

Dobkovice č.p.133

obec (Martínková)

O

N

nebyla voda

hasiči

O

N

1 N.P. - l,8m

garáže pod hasičárnou

4

N

zatopeno do 2m

dílna OU

O

N

zatopeno do l,5m

3 x garáž Bielawski

2

N

zatopeno do l,3m

Dobkovice č.e. 9

zahrada 8ielawski
zahrada Švábík Jan
zahrada Smělíkovi
zahrada Tůma
zahrady obec
Celkem poškozených osob:

129

(včetně evakuovaných)

z toho skutečně poškozených osob:

126

(bez Polukhina)

celkem evakuovaných osob

78

celkem zasažených objektů:

55

(domy, garáže, hřiště)

budov k bydlení

33

z toho je 27 rod. domů a dále byty v ŽS, v č.p

zasažených bytových jednotek vč. sklepů:

46

zasažených bytových jednotek

12

1.N.P.:

(bez Vejvoda - prodejna potravin, garáží,
zahrad, ..)

budov k podnikání

2

zahrad

16
9

garáže
dílna + garáž obce

1

motorest

1

hasič. zbrojnice

1

klubovna

1

hřiště u ZŠ

1

(Vejvodovi a autoservis)

