Závěrečný účet obce Staré Ždánice
za rok 2011 ( v Kč )
( §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( v Kč )
Schválený
rozpočet

Rozpočtové
opatření

Třída 1- daňové
příjmy
Třída 2nedaňové příjmy
Třída 3 –
kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté
dotace

5.561.600,-

15.000,-

887.500,-

215.604,-

Příjmy celkem
Třída 5 – běžné
výdaje
Třída 6 –
kapitálové výdaje

Výdaje celkem
Saldo :
Příjmy – výdaje
Třída 8 –
financování
Financování
celkem

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2010

% plnění
k upravenému
rozpočtu

5.404.414,69

96,91

1.103.104,- 1.087.195,89

98,56

5.576.600,-

X

0

0

0

0

240.600,-

3.064.461,60

3.305.061,60

3.304.046,40

99,97

6.689.700,4.275.700,-

3.295.065,60

9.984.765,60 9.795.656,98
5.898.267,5.720.464,02

98,11

1.809.500,-

3.649.756,10

5.459.256,1

98,5

5.272.323,10

11.357.523,10 11.097.744,02
-1.372.757,50
-1.302.087,04

6.085.200,604.500,-

1.622.567,-

-

5.377.280,-

96,99

97,71
x

-604.500,-

-

1.372.757,50

1.302.087,04

x

-604.500,-

-

1.372.757,50

1.302.087,04

x

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu ( výkaz FIN 2-12 )
K mírnému poklesu proti předpokladu plnění daňových příjmů došlo u výnosu daně
z přidané hodnoty ( DPH ), oproti tomu u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních požitků došlo k mírnému snížení. Výrazné snížení(40%) je u daně z příjmu
fyzických osob z kapitálových výnosů. U nedaňových příjmů došlo ke zvýšení především
z důvodu vrácení přeplatků za energie ( plyn, elektřina). Byla provedena čtyři rozpočtová
opatření ve výši 5.295.65,60 na straně příjmů i výdajů, která především souvisela
s Rekonstrukcí energetického hospodářství Základní školy, tzn.příjmem dotací, úvěru a
investičními výdaji a dále s výstavbou dětského hřiště.

2) Hospodaření příspěvkové organizace
Název příspěvkové organizace

Hospodářský výsledek ( v Kč )
Zisk (+) , Ztráta (-)
31.729,18

ZŠ a MŠ Staré Ždánice

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je založena na obecním úřadu.
Finanční vypořádání PO bude předloženo ke schválení na zasedání zastupitelstva obce dne
18.6.2012
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 3.304.046,40 Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně využity..
poskytovatel
MMR ČR
Fond
soudržnosti
SFŽP
KrÚ Pk

obce
KrÚ Pk
KrÚ Pk
KrÚ Pk
CELKEM

účel

ÚZ

položka

Dětské hřiště

17928
15835

4216
4216

rozpočet
375.211,2069209,40

čerpání
375.211,2068250,60

%
100
99,95

90877

4213

121.718,20

121.661,80

99,95

4112

240.600,-

240.600,-

100

4121

186.930,-

186.930,-

100

98005

4111
4122

3.593,48.000,-

3.593,48.000,-

100
100

33123

4116

259.800,-

259.800,-

100

3.305.061,60

3.304.046,40

Rekonstrukce
energ.hospZŠ.
Rekonstrukce
energ.hosp.ZŠ

Na výkon
státní správy
Dojíždějící
žáci
Sčítání lidu
Na úroky z
úvěru
Průtoková
dotace pro
ZŠ

99,97

4) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce a bylo uskutečněno na
obecním úřadě. Přezkoumání bylo provedeno dne 1.3.2012 pracovní skupinou Krajského
úřadu Pardubického kraje. Obecní úřad zastupovali starosta obce, Jaroslav Hyhlík a paní Iveta
Pokorná, účetní.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy : byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm.b) zákona
č.420/2004 Sb. )

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou
k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadu.

5) Finanční prostředky na běžném účtu obce k 31.12.2011 :
70.695,79 Kč
6) Celkové úvěrové zatížení obce k 31.12.2011 :
2.821.000,- Kč

Ve Starých Ždánicích , dne 15.5.2012

Předkládá : hlavní účetní

Iveta Pokorná

Návrh na usnesení :
1) Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce
za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
s výhradou.
2) Zastupitelstvo obce souhlasí s hospodářským výsledkem příspěvkové organizace
Základní a mateřské školy Staré Ždánice za rok 2010 ve výši 31 729,18,- Kč ( zisk), dle
předložených výkazů. Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního
fondu a bude využit dle § 30, odst.2, písm.a) zákona č.250/200Sb. , o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce : 1.6.2012
Sejmuto z úřední desky : 18.6.2012
Zveřejněno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www
stránkách obce : 1.6.2012
Projednáno v zastupitelstvu obce : 18.6.2012

