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Závěrečný účet obce Loukov za rok 2013

Údaje o obci:
Adresa: Obec Loukov, Loukov 81, 294 11
Telefon: 790 227 194 email: obecloukov@tiscali.cz
IČO: 00509281
Bankovní spojení: KB

321231181/0100

ČNB 94-8519181/0710

Organizační struktura:
Starosta:

Jiří Koťátko

Místostarosta:

Radek Chládek

Kontrolní výbor – předseda: Libor Dražil
počet členů 3
Finanční výbor – předseda: Josef Kovařič
Počet členů 3
Počet členů zastupitelstva:

7

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Loukov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Obec Loukov je členem Svazku obcí Koryta, Loukov, Loukovec a Sezemice
Obec Loukov je členem OPSP Český Ráj

Hospodářská činnost – není vedena, veškeré příjmy jsou účtovány v hlavní činnosti
Daň z přidané hodnoty – obec není plátcem DPH

Celkový majetek
Obec Loukov hospodařila na konci roku 2012 s majetkem ve výši 15.474 024,94
korun českých a se zůstatkem na bankovním účtu KB ve výši 2.126 502,71 korun českých a
na bankovním účtu ČNB ve výši 53.700,75. Tuto skutečnost potvrdila i inventarizace
provedená k 31.12.2013.

Příjmy a výdaje
Celkové příjmy byly ve výši 2.517 201,19 korun českých. Celkové výdaje byly ve výši
2. 843 051,53 korun českých.

Zhodnocení hlavní činnosti Obce Loukov
Hlavní činnost Obce Loukov spočívá v nejenom zabezpečení základních potřeb
občanů (likvidace odpadů, zabezpečení dopravní obslužnosti, veřejné osvětlení, voda, plyn,
el. energie).
Ale spočívá i v zabezpečení péče o obecní majetek, vzhled obce a vzhled krajiny
(oprava obecních cest, oprava obecních budov, péče o zeleň v obci, péče o lesy a vodní toky,
kulturní vyžití občanů, péče o kulturní památky). Zvyšuje se také podpora jediné fungující
organizace, která se stará o práci s dětmi a to je místní hasičské sdružení.
Největším výdajem v roce 2013 byly náklady spojené s dostavbou halového skladu
pro uskladnění obecní techniky. Dokončovací stavební práce provedené firmou Jan Kreysa,
Turnov : 842.382,-Kč.,- Kč. Dalším výdajem byla oprava chodníků v obci, kterou provedla
firma Žula družstvo Jenišovice a to v celkové částce 231.710,-. Obec v uplynulém roce
investovala částku 112.119,- Kč do nových laviček a herních prvků na dětském hřišti. Tuto
akci pro obec zajistila firma Bonita Group Tišnov.
Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření Obce Loukov za rok 2013 bylo provedeno dne 24.3.2014 a
byly zjištěny méně závažné nedostatky. Nedostatky uvedené ve zprávě a nápravná opatření:
- jsou uvedeny v přiložené zprávě kontrolního odboru Krajského úřadu Středočeského kraje
- nápravné opatření provedeno účetně a nesrovnalosti srovnány do účetního pořádku budou
provedeny do 31.12.2014

Zpracováno dne 02.06. 2014

Zpracovala: Kubátová Věra

Zápis a zpráva o výsledku hospodaření , Rozpočtové změny, Finanční vypořádání dotací a
Inventarizační zpráva jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

