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Vloženo: 26.3.2008 

Sejmuto: 11.4.2008 

Závěrečný účet Obce Helvíkovice 
za rok 2007 

------------------------------------------------------- 
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů) 
   
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (údaje jsou v tis. Kč) 

  
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet  

 Plnění 
k 31.12.2007 

% plněník  

uprav.rozpočtu 
Tř.1 – Daňové 
příjmy 

3 275 +172 3 447 3 333,2  96,7 

Tř.2 – 
Nedaňové 
příjmy 

  271,4 +  13    284,4     317,8 111,7 

Tř.3 – 
Kapitálové 
příjmy 

     7 +  95    102     102,1 100,1 

Tř.4 – Přijaté 
dotace  

   42,6 +115    157,6    156,3   99,2 

Příjmy celkem 3596 +395 3 991 3 909,4    97,9 
Tř.5 – Běžné 
výdaje 

2845 +398 3 243  2 957,6   91,2 

Tř.6 – 
Kapitálové 
výdaje 

  810 - 203    607    392,5   64,6 

Výdaje 
celkem  

3655 +195  3 850    392,5   87,0 

Saldo: Příjmy 
– výdaje 

-  59 +200 + 141 3 350,1   

Tř.8 – 
Financování 

          

Přijaté úvěry a 
půjčky 

          

Splátky úvěrů  - 500 -200 -  700 -  700   
Prostředky 
minulých let 

+559   + 559 + 141    

Financování 
celkem 

    59 -200 -  141 -  560   

Přebytek (-), 
ztráta (+) 

    - -   

   



Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12). 
   
Daňové příjmy – předpokládané příjmy od FÚ byly naplněny na 96,7 %, došlo ke snížení 
vybrané daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty. 
Nedaňové příjmy – navýšení o 11,7 % bylo způsobeno zvýšeným příjmem z pronájmu 
nebytových prostor, vyššími přijatými odměnami za tříděné odpady a vyššími příjmy z úroků 
z bankovních účtů. 
Kapitálové příjmy – plnění odpovídá upravenému rozpočtu, rozpočtové opatření navýšilo 
schválený rozpočet o prodej pozemku firmě DEKWOOD s.r.o. 
Přijaté dotace – k nižšímu skutečnému plnění oproti upravenému rozpočtu o 0,8 % došlo 
nižší dotací na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce. 
Běžné výdaje – skutečné výdaje byly nižší o 8,8 % než upravený rozpočet- ušetřilo se na 
zimní údržbě komunikací, svozu komunálních odpadů, spotřebě elektrické energie na 
veřejném osvětlení i v obecních budovách, nebyl zhotoven retardér na místní komunikaci na 
sídlišti. 
Kapitálové výdaje – úspora výdajů o 35,4 % souvisí se snížením plánovaných nákladů na 
stavbu vodovodu na Skále a nižší cenou nakupovaných pozemků. 
   
2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva obce č. 9 ze dne 25.1.2008. 
Výsledek hospodaření za r. 2007         + 38 289,85 Kč. 
Zisk z hospodaření PO bude dle rozhodnutí zastupitelstva převeden do rezervního fondu MŠ a 
částečně použit na úhradu ztráty z minulých let. 
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
jsou založeny na obecním úřadě. 
   
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve 
složení: Jitka Dušková, Zdeňka Škarková a Jiřina Zastoupilová.  
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 17.1.2008. 

  
Závěr zprávy: 

 V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 chyby a nedostatky zjištěny. 
   
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
   
V Helvíkovicích dne 26.3.2008 
   
Dittertová Věra účetní                                                 
MVDr. Petr Šalanský starosta 
 


