
Příloha č. 1 k dopisu č.j. MSK 9747/2014 ze dne 20. 1. 2014

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2014

Obec: Střítež

1 2 3 4 5 6 7

Obec c e l k e m 0,00

*) Vysvětlivky ke sloupci 3

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně v tisících  na dvě desetinná místa

Příklad:

Vypracoval: Jiřina Bujoková Schválil: Petr Machálek Datum: 6.2.2014 Razítko obce:

(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis)

Úroková 

sazba

v %

Způsob ručeníNázev obce 

Výše úvěru 

(v tis.Kč na dvě 

desetinná místa) 

*)

Poskytovatel úvěru Termín splatnostiÚčel úvěru

Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu

Uvádí se výše úvěrů nebo půjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze

smluv uzavřených 

a) obec uzavřela smlouvu v roce 2012 s max. výší úvěru 4 mil. Kč, v roce 2013  v rámci této smlouvy čerpala 2 mil. Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj, neboť smlouva nebyla uzavřena v 

roce 2013,

b) obec uzavřela smlouvu v roce 2013 s max. výší úvěru 4 mil. Kč a v témže roce čerpala 2 mil. Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 4 mil. Kč, tj. nasmlouvaná výše úvěru 

v roce 2013.

svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2013

(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými 



Příloha č. 2 k dopisu č.j. MSK 9747/2014 ze dne 20. 1. 2014

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2014

Obec: Střítež

               (v tis. Kč na dvě desetinná místa)

1 2 3

Obec c e l k e m 0,00 0,00

*) Vysvětlivky ke sloupci 2

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2013.

**) Vysvětlivky ke sloupci 3

Víceleté projekty:

Vypracoval: Jiřina Bujoková  Schválil: Petr Machálek Datum: 6.2.2014

(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis) Razítko obce:

a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2012 a obec přijala dotaci až v roce 2013, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, kterou

v roce 2013 kraj poukázál na účet obce,

b) pokud obec realizovala projekt v roce 2013 z vlastních zdrojů a dotaci na projekt obdrží až v roce 2014, pak tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce obcí

přijata.

V případě, že v průběhu roku 2013 obec přijala dotaci a ještě v témže roce její nevyužitou část vrátila zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vratku.

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Dotační titul 

(číslo účelového znaku včetně jeho názvu)

Výše transferů schválených 

zastupitelstvem k 31. prosinci 2013 *)

Výše skutečně poskytnutých 

transferů k 31. prosinci 2013 **)

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet obce, tj. výše transferů, která byla obcí přijata a zaúčtována do příjmů v roce 2013 na položce 4122 -

Neinvestiční přijaté transfery od krajů.



Příloha č. 3 k dopisu č.j. MSK 10892/2013 ze dne 21. 1. 2013

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2013

Příloha č. 3 k dopisu č.j. MSK 9747/2014 ze dne 20. 1. 2014

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2014

Obec: Střítež

               (v tis. Kč na dvě desetinná místa)

1 2 3

Obec c e l k e m 0,00 0,00

*) Vysvětlivky ke sloupci 2

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2013.

**) Vysvětlivky ke sloupci 3

Víceleté projekty:

Vypracoval: Jiřina Bujoková  Schválil: Petr Machálek Datum: 6.2.2014

(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis) Razítko obce:

Uvede se výše transferů v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet obce, tj. výše transferů, která byla obcí přijata a zaúčtována do příjmů v roce 2013 na položce 4222 -

Investiční přijaté transfery od krajů.

a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt v roce 2012 a obec přijala dotaci až v roce 2013, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace,

kterou v roce 2013 kraj poukázál na účet obce,

b) pokud obec realizovala projekt v roce 2013 z vlastních zdrojů a dotaci na projekt obdrží až v roce 2014, pak tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce obcí

přijata.

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Dotační titul

(číslo účelového znaku včetně jeho názvu)

Výše transferů schválených 

zastupitelstvem k 31. prosinci 2013 *)

Výše skutečně poskytnutých 

transferů k 31. prosinci 2013 **)

V případě, že v průběhu roku 2013 obec přijala dotaci a ještě v témže roce její nevyužitou část vrátila zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vratku.



Příloha č. 4 k dopisu č.j. MSK 9747/2014 ze dne 20. 1. 2014

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2014

Název územního samosprávného celku: Obec Střítež

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Schválený po změnách

1 2 3 4 5

C e l k e m 0,00 0,00 0,00

Vysvětlivky:

Vyplňují obce, které uzavřely koncesní smlouvu v roce 2013 a realizace této smlouvy v daném roce  probíhala. Rovněž  tabulku vyplňují

ty obce, které koncesní smlouvu uzavřely před rokem 2013, zpracovávaly tuto tabulku již v rámci SZÚ v minulých letech a realizace 

této smlouvy probíhala i v roce 2013

*) Do sloupce "Identifikace smlouvy" obec uvede: 

 - předmět smlouvy (např. Vodohospodářství, Smlouva na dodávku tepelné energie, Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a  kanalizací)

 - jméno koncesionáře,

Údaje ve sloupci 3, 4 a 5 se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa 

Sestavil: Jiřina Bujoková Kontroloval: Petr Machálek Datum: 6.2.2014

(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis) (razítko)

 - výše celého závazku po dobu trvání smlouvy (pokud ze smlouvy nevyplývá žádný závazek, uvede se "bez závazku").

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona 

Skutečnost

 do 31. 12. 2013

Rozpočet v roce 2013Identifikace smlouvy *)                                          

/předmět smlouvy, koncesionář, celkový               

závazek po dobu trvání smlouvy/

Datum začátku 

smlouvy

Datum 

ukončení 

smlouvy

č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení



Příloha č. 5 k dopisu č.j. MSK 9747/2014 ze dne 20. 1. 2014

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2014

Obec: Střítež

               (v tis. Kč na dvě desetinná místa)

1 2 3 3

Obec c e l k e m 0,00 0,00 0,00

Vypracoval: Jiřina Bujoková  Schválil: Petr Machálek Datum: 6.2.2014

(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis) Razítko obce:

Účel požití

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Příjemce
Výše  schválené 

půjčky nebo NFV

Skutečnost

k 31. prosinci 2013



Příloha č. 6 k dopisu č.j. MSK 9747/2014 ze dne 20. 1. 2014

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2014

Obec: Střítež

               (v tis. Kč na dvě desetinná místa)

1 2 3 3

Obec c e l k e m 0,00 0,00 0,00

Vypracoval: Jiřina Bujoková  Schválil: Petr Machálek Datum: 6.2.2014

(jméno a příjmení, telefon, podpis) (jméno a příjmení, telefon, podpis) Razítko obce:

Účel požití

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Příjemce
Výše  schválené 

půjčky nebo NFV

Skutečnost

k 31. prosinci 2013
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