Závěrečný účet obce Husí Lhota za rok 2011
Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 4. 2. 2011
s příjmy ve výši 1.612.800,- Kč a výdaji ve výši 1.612.800,- Kč. Rozpočet byl
sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů
a výdajů rozpočtu. Rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 118.697,15 Kč.
V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 28.2.2011,
rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 29. 6. 2011, rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne
27. 10. 2011 a rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 21. 12. 2011. Všechny rozpočtové
změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011. Údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin
2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část
Skutečné příjmy za rok 2011 byly
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace

1.741.475,62 Kč
1.576.788,22 Kč
27.885,40 Kč
0,00 Kč
136.802,00 Kč

Třída 1 – daňové příjmy

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech
sdílených daní náleží obci.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně, finanční
úřad, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
Třída 2 – Nedaňové příjmy

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků,
přijaté příspěvky a ostatní nedaňové příjmy.
Třída 3 – Kapitálové příjmy

Nebyly v roce 2011.
Třída 4 – Dotace

Přijaté dotace v roce 2011 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou
zobrazeny v tabulce.
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Položka Účelový
znak
4111
98005

Text

4112

Neinvestiční přijaté
48.100,- Kč
transfery ze SR v rámci
souhrnných dotačních
vztahů
Neinvestiční přijaté
87.875,-Kč
transfery od krajů

4122

Dotace
příjem 2011
827,- Kč

Sčítání 2011

807

Přijaté dotace celkem

136.802,- Kč

Vráceno
2011
0,- Kč

Dotace
čerpání 2011
827,- Kč

0,- Kč

48.100,- Kč

0,- Kč

87.875,- Kč

0,- Kč

136.802,- Kč

Třída 8 – financování

Schválený rozpočet byl schválen vyrovnaný. Hospodaření na konci roku 2011
skončilo přebytkem 118.697,15 Kč a rozpočet nebylo třeba dofinancovávat.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2011 byly
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje

§

Částka

1.622.778,47 Kč
1.514.680,47 Kč
108.098,00 Kč

Popis
Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

2212

736.582,00 Kč

silnice

Skupina 3 služby obyvatelstvu
3111

41.494,00 Kč

předškolní zařízení

3113

107.141,00 Kč

základní školy

3314

3.400,00 Kč

knihovna

3341

540,00 Kč

rozhlas a televize
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3631

32.984,00 Kč

veřejné osvětleni, elektrická energie

3722

107.635,00 Kč

sběr a odvoz komunálního odpadu

3745

135.730,00 Kč

veřejná zeleň

Skupina 5 požární ochrana
5512

42.377,40 Kč

požární ochrana, nákup materiálu, školení

6112

169.777,00 Kč

zastupitelstva obcí

6149

827,00 Kč

ostatní všeobecná vnitřní správa

6171

230.593,07Kč

činnost místní správy obce

6310

13.698,00 Kč

výdaje z finančních operací

Skupina 6 všeobecná veřejná zpráva

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO
§
Částka
Popis
3111
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113

13.852,-Kč
2.687,-Kč
3.600,- Kč
18.355,-Kč
3.000,-Kč
35.435,- Kč
50.046,- Kč
8.867,-Kč
11.375,-Kč

mateřská škola Kosmonosy
mateřská škola Kněžmost
mateřská škola Duha Mladá Boleslav
mateřské školy Mladá Boleslav
mateřské škola Řepov
základní školy Mladá Boleslav
základní škola Horní Statory
základní škola Kosmonosy
základní škola Březno

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 provedli pracovníci krajského úřadu
Středočeského kraje dne 17. 5. 2012. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny
chyby a nedostatky.
1/ Zastupitelstvo obce nestanovilo den, od kterého se neuvolněným členům
zastupitelstva poskytuje odměna.
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Opatření 1 – Den, od kterého se neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje odměna
byl stanoven v roce 2010 při ustavujícím zasedání zastupitelstva. Na začátku roku
2011 došlo ke snížení odměny dle nařízení vlády ze 7.12.2010 o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, kterým se snižují odměny členů zastupitelstev. Změna
výše odměny dle nařízení vlády proběhla s účinností od 1.1.2011.

2/ Evidence majetku je vedena nepřehledně. Některé předměty nejsou označeny tak,
aby je bylo možno jednoznačně určit.
Opatření 2 – Evidence majetku bude provedena nově, přehledným a jednoznačným
způsobem v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb.

3/ Odpisový plán územního celku nebyl sestaven.
Opatření 3 – Odpisový plán obce bude sestaven v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.

4/ Nebyl sestaven plán inventur.
Opatření 4 – Plán inventur bude sestaven v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb a bude
vytvořena vnitřní směrnice obsahující organizaci a způsob provedení inventarizace.

5/ Nebyla sestavena inventarizační zpráva.
Opatření 5 – Inventarizační zpráva bude sestavena v souladu s vyhláškou č. 270/2010
Sb.

6/ Obec jako vybraná účetní jednotka nezajistila označení všech částí inventarizačních
položek nezaměnitelným inventarizačním identifikátorem pro jejich jednoznačné
určení vedení seznamu a popisu inventarizačních identifikátorů.
Opatření 6 – Bude provedeno označení všech částí inventarizačních položek
nezaměnitelným inventarizačním identifikátorem v souladu s vyhláškou č. 270/2010
Sb.

7/ Obec nemá vyhotoveny interní předpisy k časovému rozlišení a podrozvahám,
předložená směrnice k vedení účetnictví již není aktuální pro současný způsob vedení
účetnictví.
Opatření 7 – Budou vyhotoveny interní předpisy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a
bude zpracována nová směrnice o vedení účetnictví.
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8/ Územní celek neprovedl fyzickou inventuru účtů 021, 022, 028, 902 k 31.12.2011.
Opatření 8 – Fyzická inventura těchto účtů bude provedena v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb.
9/ Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci (nebyla
schválena rozpočtová opatření).
Opatření 9 – Další rozpočtová opatření budou schvalována zastupitelstvem obce
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
Výše uvedená opatření budou splněna do 31.12.2012 a písemná zpráva o plnění
opatření bude přezkoumávajícímu orgánu zaslána do 31.12.2012.

Přílohy:
Sestava Fin2-12M sestavená k 31.12. 2011
Zpráva z výsledku hospodaření za rok 2011
Finanční vypořádání se SR
Rozvaha PO

Vyvěšeno: 28. 5. 2012

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce Husí Lhota dne :

…………………..
Účetní OÚ
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……………………..
Starosta obce

