C. Údaje o hospodaření s majetkem obce - rekapitulace
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ DUHA v roce 2017
Obec Třebusice má zřízenu pouze jednu příspěvkovou organizaci - Mateřská škola DUHA
Třebusice, IČO - 72035285. K datu 31. 12. 2017 byl počet zapsaných dětí 28.
Roční účetní závěrka MŠ DUHA Třebusice v plném rozsahu je založena na obecním úřadě,
roční účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 21. 3.2018, usnesení číslo
6/21.3.2018.
Hospodaření obce Třebusice v roce 2017
Roční účetní závěrka obce Třebusice v plném rozsahu je založena na obecním úřadě, roční
účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 21. 3.2018, usnesení číslo
4/21.3.2018.
Dotace neuvedené v části B
Obec přijala od MŠMT ČR tzv.průtokovou dotaci ve výši 149.496 Kč, která byla v plné výši
předána k vyčerpání Mateřské škole DUHA Třebusice.
Přehled přijatých příspěvků a darů
Ing. Petr Brož, účel-nákup laviček do sport.areálu u vodní nádrže…………..50.000,- Kč
W.A.G.payment solutions, a.s. , účel-akce pro děti, kultura ……………………..5.200,- Kč
Přehled poskytnutých příspěvků a darů organizacím a spolkům
PK Třebusice – futsalový oddíl ………………………………………………………….. …..40.000,-Kč
Jitka Gestingerová – provoz obchodu …………………………………………….………29.500,- Kč
FK Brandýsek – nákup fotbal.míčů……………….…………………………………………. 4.950,- Kč
AVES z.s. – ochr.živ.prostředí ……………………………………………………………………1.000,- Kč
ZŠ a MŠ Brandýsek ……………………………………………………………………..………….50.000,- Kč
PK Třebusice – dětský den ………………………………………………………………...….…7.000,- Kč
MAS Přemysl. Stř. Čechy – příspěvek na činnost ………………………….……….... 2.530,- Kč
Military klub Brandýsek - výročí osvobození …….….……………………….………….1.000,- Kč
Babybox pro odložené děti-SATIM,z.s. – provoz babyboxů ………………………3.000,- Kč
Tým KZP – Třebusický Vidloň 2017 …………………………………………………………..5.000,- Kč
Tým KZP – Okořský meč – doprava účastníků zpět ……………………………………1.815,-Kč
Hospic sv.Hedviky, o.p.s. –činnost hospice ……………………………………………….1.000,- Kč
Drobné dary v souhrnu: jubilantům, k vítání občánků, k MDŽ, pro vystavující na velikonoční
výstavě, pro oceněné čtenáře roku, Mikulášská nadílka atd …………………….10.931,- Kč

Majetek
Pozemky
Obec Třebusice nakoupila pozemky:
parc.č. 507, 537 ………………………………………………………………………….……………14.294,- Kč
parc.č. 86/5 ……………………………………………………………………………………………..18.180,- Kč
parc.č. 67/2 ……………………………………………………………………………………………..23.017,- Kč
Obec Třebusice prodala pozemky:
parc. č. 394/5 …………………………………………………………………………………………. 2.701,- Kč
Parc.č. 393/15 ……………………………..………………………………………………………..5.256,19 Kč
Na obec byl Státním pozemkovým úřadem bezúplatně převeden pozemek parc.č. 574.
Obec Třebusice směnila pozemky:
parc. č. 134/4 za pozemky 6/15, 6/23, 6/24, 6/25.
parc.č. 393/10 část c za stavební pozemek parc.č. 21 část a.
Majetek nakoupený a zařazený do užívání v roce 2017:
Licence OP pro Laptop Lenovo ………….………………………….……………….....…….5.799,- Kč
Licence KEO X modul vidimace legalizace ………………………………………………..2.178,- Kč
Spisová služba KEO 4 …………………………………………………………………………..…20.038,- Kč
Vrátka s videotelefonem …………………………………………………………………....88.200,10 Kč
Omezení rychlosti na návsi …………………………………………………………..………….50.973 Kč
Laptop Lenovo ……………………………………………………………………………………….13.269,- Kč
Multifunkční zařízení Kyocera ………………………………………..……………………34.704,01 Kč
Křovinořez Husqwarna ……………………………………………………………………………17.490,- Kč
8x lavička,1x stůl ……………………………………………………………..……………………..57.754,- Kč
Snímky obce ……………………………………………………………………..…………………….26.378,- Kč
Girlanda na kapličku ………………………………………………………………………………..17.883,- Kč
2x svítící vločka na sloup VO ………………………………………………..……………….15.947,80 Kč
Volební zástěna …………………………………………………………………….………………..3.839,40 Kč
Kompostér …………………………………………………………………………………………………4.033,- Kč
Majetek vyřazený z užívání v roce 2017:
Sekačka RIDER ……………………………………………………………..…………………………..188.076 Kč
Volební paravan ………………………………………………………………………………………….8.800,- Kč
Křovinořez 335Rx …………………………………………………………..……………………..15.470,52 Kč
Kopírovací stroj BIZHUB ……………………………………………………………………………..28.630 Kč
HP tiskárna …………………………………………………………………………………………………3.700,- Kč
Pracoviště CP ……………………………………………………………………….………………..92.927,01 Kč
Posezení z kmenů, stojan na kola, lavice ………………………………………………..24.504,79 Kč
Svítící řetězy z parku …………………………………………………………….……………………….1.791 Kč

Pohledávky a závazky, finance k 31. 12. 2017
Obec Třebusice neuzavřela v roce 2017 žádnou úvěrovou smlouvu, leasingovou smlouvu.
Pohledávky – faktury vydané do splatnosti…………………………..…………...…….6.320,79 Kč
Závazky – faktury přijaté do splatnosti………………………………………………….. 35.563,30 Kč
Stav hlavní pokladny ………………..……………………………………………………….…..….…...0,Stav pokladny-hospodářská činnost (voda) ……………………………………..………..8261,-

Kč
Kč

Stav bankovního účtu u ČNB a.s. ………………………………………………………1.089.378,85
Stav bankovního účtu KB a.s. hlavní ………………………………………………….4.193.615,95
Stav bankovního účtu KB a.s. spořící …………………………………………..…….2.501.661,74
Stav bankovního účtu KB a.s. – HČ voda …………………………………………......423.271,94
Termínovaný vklad krátkodobý Fio banka ………………………………………...1.003.970,81
Termínovaný vklad dlouhodobý J T banka …………………………………..…….2.000.000,Dlouhodobý finanční majetek …………………………………………………………..….959.000,-
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