Název:

OBEC
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011
VELICHOV Datum: 19. dubna 2012
Změna:
§17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v Kč)
Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění k

% plnění

rozpočet

opatření

rozpočet

31.12.2011

k upravenému
rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy

3 905 000,00

7 570,00

3 912 570,00

3 771 425,91

96,39

Třída 2 - Nedaňové příjmy

1 230 000,00

28 000,00

1 258 000,00

1 081 044,01

85,93

Třída 3 - Kapitálové příjmy

500 000,00

-3 000,00

497 000,00

4 305,00

0,87

Třída 4 - Přijaté dotace

141 224,00

619 668,00

760 892,00

760 892,00

100,00

Příjmy celkem

5 776 224,00

652 238,00

6 428 462,00

5 617 666,92

87,39

Třída 5 - Běžné výdaje

4 810 424,00

860 238,00

5 670 662,00

5 010 759,61

88,36

Třída 6 - Kapitálové výdaje

1 200 000,00

-208 000,00

992 000,00

427 999,00

43,15

Výdaje celkem

6 010 424,00

652 238,00

6 662 662,00

5 438 758,61

81,63

Saldo : příjmy - výdaje

-234 200,00

0,00

-234 200,00

178 908,31

-76,39

Třída 8 - Financování

234 200,00

0,00

234 200,00

-

178 908,31

234 200,00

-

178 908,31

Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Termínovaný vklad
Fond rozvoje a bydlení
Prostředky minulých let
Financování celkem

Bankovní účty
obce Velichov
Běžný účet - ČSOB
Běžný účet - KB
Spořicí účet
Fond rozvoje bydlení
součet

234 200,00

Stav
k 1. 1. 2011
339 739,69

Změna stavu
bank. účtu
k 31. 12. 2011
Stav

4 238 490,69

118 748,90
377 530,74
4 298 509,46

220 990,79
-377 530,74
-60 018,77

765 754,32

728 103,91

37 650,41

5 343 984,70

5 522 893,01

-178 908,31

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v úředních dnech na Obecním úřadu Velichov (výkaz FIN 2-12,
rozvaha, výkaz zisku a ztráty ÚSC) a zároveň jsou zveřejněny na www.velichov.cz v záložce
„rozpočet obce“.
U Daňových příjmů bylo plnění rozpočtu o necelá 4 % nižší, což je zapříčiněno především nižším
výnosem daně z příjmů právnických osob a OSVČ. Nedaňové příjmy nebyly naplněny především
z důvodu neuskutečnění pronájmů nebytových prostor – obchod v objektu č. p. 132 ve Velichově.
Zároveň bylo v příjmech počítáno s pronájmem ostatních nebytových prostor, jejichž nájemci ale do
konce roku nájemné neuhradili v plné výši. Kapitálové příjmy nebyly v průběhu roku naplněny
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z důvodu neuskutečněného původně zamýšleného prodeje stavebních pozemků. V průběhu roku
došlo pouze k prodeji částí pozemků z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů (zastavěné části).
U rozpočtovaných Běžných výdajů, které nebyly vyčerpány v celkové plánované výši, bylo toto
způsobeno zejména nečerpáním prostředků z Fondu rozvoje bydlení (občané obce již nemají o půjčky
zájem), úsporou neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky ZŠ a celkovou úsporou způsobenou
opatrností vzhledem k neuskutečněným plánovaným daňovým příjmům. Kapitálové výdaje byly
realizovány až po poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oprava lávky a náhonu. Zároveň
nebyly uskutečněny další plánované akce – chodník z náměstí, projektové dokumentace na
přečerpávací stanici. Projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu bývalé školy byla uhrazena
pouze částečně – zálohová platba.
Rozdíl ve výši příjmů a výdajů ve výši 178 908,31 Kč bude použit na financování v roce 2012.
2) Hospodářská činnost obce rok 2011
V roce 2011 obec Velichov nevede hospodářskou činnost.
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Bankovní účty
obce Velichov
Spořicí účet
Fond rozvoje bydlení
součet

Stav
Stav
k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011
4 238 490,69 4 298 509,46
765 754,32
728 103,91
5 004 245,01 5 026 613,37

Změna stavu
bank. účtu
-60 018,77
37 650,41
-22 368,36



V roce 2011 byla na běžný účet převedena částka ve výši 300 000 Kč z účtu FRB.



Fond rozvoje bydlení – příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých prostředků i v minulých letech,
výdajem fondu jsou poskytnuté finanční prostředky občanům dle Pravidel pro půjčování
prostředků a čerpání prostředků ze zřízeného účelového fondu na opravy, modernizaci a
rozšíření bytového fondu.



V roce 2011 nebyly prostředky občanům půjčeny.

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Výsledek hospodaření MŠ Velichov je za rok 2011 ztráta ve výši 23 293,55 Kč. Usnesením č.
163/02/12 dne 6. února 2012 bylo pokrytí ztráty schváleno převodem z rezervního fondu.
Roční účetní závěrka MŠ Velichov včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ
Velichov.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Účel
Neinv. transfery ze SR v rámci souhr.
dotačního vztahu
Nein. transfery z všeob. pokl. správy SR –
SLDB 2011
Neinvestiční přijaté transfery od krajů – přilby
JSDH
Neinvestiční přijaté transfery od krajů –
školení členů JSDH

Rozpočet

Čerpání

Rozdíl

141 224,00

141 224,00

0

2 894,00

2 894,00

0

32 528,00

32 064,00

-464,00

1 735,00

1 735,00

0
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Investiční přijaté transfery od krajů – ÚPO
Velichov
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - POV
– nátěr lávky přes řeku Ohři
Neinvestiční přijaté transfery od krajů –
revitalizace náhonu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů –
náhrada za spotř. PHM – zásah JSDH

50 000,00

50 000,00

0

200 000,00

198 935,00

-1 065,00

31 000,00

30 590,00

-410,00

3 450,00

3 450,00

0

Přeplatky neinvestičních transferů – přilby JSDH, nátěr lávky a revitalizace náhonu byly Obcí Velichov
poukázány v srpnu, září a v listopadu 2011.
6) Výsledek hospodaření obce dle Výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2011
Výsledek hospodaření – zisk ve výši 262 159,41 Kč bude proúčtován z účtu 431 – Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
ÚSC a dobrovolných svazků ve dnech 5. a 6. dubna 2012.
Závěr zprávy:
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí nebylo u obce Velichov provedeno dílčí
přezkoumání hospodaření.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Velichov za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření obce Velichov za rok 2011 se neuvádí žádná rizika dle § 10
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření obce Velichov za rok 2011
byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
1,27 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
5,15 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00 %
Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí v úředních dnech na OÚ Velichov.

Ve Velichově dne 19. dubna 2012
Předkládá: Ing. Markéta Moravcová, starostka obce

Přílohy:

Na úřední desku vyvěšeno: 20. dubna 2012
sejmuto: 7. května 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velichov za rok 2011
Rozvaha k 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2011
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