OBECNÍ ÚŘAD VELENOV
Velenov č.74
680 01 BOSKOVICE
Vyřizuje: Jan Havelka
Tel: 724 189 203
E-mail: starosta@velenov.cz

JMKU Brno
odbor ekonomický a fin.obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014
Výnosy obce za rok 2014 byly 3 239 753,- a za rok 2013 činily po zaokrouhlení 2 922 214,v porovnání obou roků jsou výnosy o 317 539,- vyšší.
Výnosy ze sdílených daní a poplatků za rok 2014 byly 3 239 753,- a za rok 2013 byly po
zaokrouhlení 2 226 453,- v porovnání obou roků se zvýšily o 1 013 300,- Kč.
Náklady obce za rok 2014 byly po zaokrouhlení 1 698 885,- a v roce 2013 činily náklady
po zaokrouhlení 2 396 034,- v porovnání obou roků jsou náklady o 697 149,- nižší. Náklady se
snížily vzhledem k tomu, že obec investovala do rekonstrukcí a snížila náklady na opravy a udržování.
Obec v roce 2014 přijala dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 17 000,- vráceno 0,- a dále
dotace na volby do Zastupitelstev obcí ve výši 17 000,- vráceno 0,- dotace byly vyčerpány v plné výši.
Dále jsme přijali dotaci z JMK na Pořízení přívěsného vozíku ve výši 40 000,- a dotaci z JMK na
Přístavbu hasičské zbrojnice ve výši 200 000,- obě dotace čerpány v plné výši. Dotaci od ÚP na
vyhrazení spol. účelného pracovního místa ve výši 60 000,-. A od SFŽP a ERDF jsme přijali dvě
dotace na Dosadbu a Výsadbu tradičních odrůd dřevin v k.ú. Velenov v současné době jsme zatím
čerpali Dosadba celkem 100 253,79 Kč a Výsadba celkem 135 859,88 Kč.
Daňové příjmy z vyhlášek obce tj. poplatky za komunální odpad, psi, rekreační, z ubytovací kapacity,
z veřejného prostranství atd. nebyly navyšovány.
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Účetní jednotka v roce 2014 nepřijala ani neposkytla žádnou půjčku.
Účetní jednotka v roce 2014 nečerpala žádný úvěr, ani nevlastní formou leasingu žádný majetek.
Hospodaření obce za rok 2014 je ovlivněno pouze rekonstrukcemi, přičemž větší finanční investice se
plánují v roce následujícím.

Velenov dne 21. 1. 2015

OÚ Velenov
Jan Havelka starosta obce

IČO : 47884541

telefon fax : 516454611
mob.: 724 189 203

e-mail : obecni.urad.velenov@quick.cz
starosta@velenov.cz

