Obec Krychnov
Návrh

Závěrečný účet
obce
za rok 2011

Vyvěšen:
Schválen:

Sejmut:

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

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Schválený rozpočet
882 000,00 Kč
58 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Upravený rozpočet
1 002 000,00 Kč
135 349,00 Kč
0,00 Kč
0 ,00 Kč

Skutečnost
Skutečnost
1 041 685,70 Kč
135 105,52 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Celk. příjmy

940 500,00 Kč

1 137 349,00
349,00 Kč

1 176 791,22 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

940 500,00 Kč
0,00 Kč

1 372 349,00 Kč
0,00 Kč

1 138 140,56 Kč
0,00 Kč

Celk. výdaje

940 500,00
500,00 Kč

1 372 349,00,
349,00, Kč

1 138 140,56 Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na
položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně
schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M,
příloha č. 2 rozvaha.
Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v příloze č. 3 – inventární
seznam majetku obce k datu 31.12.2011.
Stav běžného účtu k datu 31.12.2011

1 103 659,69 Kč

Stav pokladny k datu 31.12.2011

0,00 Kč

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně

4111- Dotace na sč. lidu

Dotace byly řádně vyúčtovány.

Přijato
548,00 Kč

Čerpáno
548,00 Kč

3) Zpráva o výsledku přezkoumání
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje
Praha, kontrolní oddělení dne 10.2.2012 (příloha č. 4-Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce).
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 chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c): § 10 odst. 3 písm. b zákona 420/2004
Sb.
• Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schvalován jako
vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový
• Na účtu dlouhodobého nehmotného majetku bylo účtováno v rozporu
s vyhláškou č. 410/2009 sb.
• Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu
• Obec neměla pro rok 2011 platný vnitřní předpis k provádění inventarizace
dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Sestavila: Ing. Lenka Bohutínská
Dne: 8.3.2012
Přílohy:
č. 1 Výkaz Fin 2-12M
č. 2 Rozvaha
č. 3 Inventarizační zápis k datu 31.12.2011
č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 s výhradou a přijímá nápravná opatření: dokladem č. 610003 ze dne
29.2.2012 byl drobný dlouhodobý nehmotný majetek obce přeúčtován z účtu
019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek na účet 018-Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek, přijímá vnitřní předpis k provádění inventarizace dle
vyhlášky č. 270/2010 Sb. a zároveň přijímá systémová opatření tak, aby příště
bylo postupováno v souladu se zákonem.

