
Vloženo: 30.4.2009 

Závěrečný účet Obce Helvíkovice 
za rok 2008 

--------------------------------------------------------- 
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 ve znění platných předpisů) 
   
   
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v tis. Kč) 
   
   

  
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet  

 Plnění 
k 31.12.2007 

% plněník  

uprav.rozpočtu 
Tř.1 – Daňové 
příjmy 

3 660 +   220  3 880  4 120,4  106,2 

Tř.2 – 
Nedaňové 
příjmy 

289,6  +     35 324,6  389,4  119,9 

Tř.3 – 
Kapitálové 
příjmy 

3 550  -   3 550   3 531,7 99,5 

Tř.4 – Přijaté 
dotace  

45,4 +    606,8  324,6 652,2 100 

Příjmy 
celkem 

7 545 7 545 8 406,8 8 693,7  103,4 

Tř.5 – Běžné 
výdaje 

3 295  +    756,8 4 051,8  3 661,8 90,4 

Tř.6 – 
Kapitálové 
výdaje 

1 950  -     5  1 945 1 482,3 76,2 

Výdaje 
celkem  

5 245 +    751,8 5 996,8  5 144,1 85,8 

Saldo: Příjmy 
– výdaje 

+  2 300 +     110  + 2 410 - 3 549,6   

Tř.8 – 
Financování 

          

Přijaté úvěry a 
půjčky 

          

Splátky úvěrů  -2 500 - - 2 500 - 2 500   
Prostředky 
minulých let 

+  200   -    110  +   90 - 1 049,6    

Financování 
celkem 

    59 -    110 -  2 410  - 3 549,6   

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 106,2 %, došlo k navýšení 
téměř všech daní. 
Nedaňové příjmy – navýšení o 19,9 % bylo způsobeno aktivací majetku z vlastní činnosti, 
vyššími příjmy z nebytových prostor a vyššími příjmy z úroků z bankovních účtů. 
Kapitálové příjmy – plnění odpovídá rozpočtu, jedná se o prodej budovy bývalé školy a 
prodej 3 pozemků na Skále. 
Přijaté dotace – Skutečnost přijatých dotací přesně odpovídá upravenému rozpočtu. 
Upravený rozpočet byl navýšen o dotace přidělené ze SR na úpravu veřejného prostranství při 
akci „S dětmi a mládeží to zvládneme“, dále o dotace z krajského úřadu na úroky z úvěru, na 
školení velitelů SDH a na projekt na kanalizaci po obci. Dále obec obdržela smluvně 
ujednanou dotaci od ÚP na VPP a dotaci na volby. 
Běžné výdaje – skutečné výdaje byly nižší o 9,6 % než upravený rozpočet – ušetřilo se na 
spotřebě elektrické energie ve víceúčelovém objektu a na veřejném osvětlení, nebyla 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Přidělením dotace na stavbu altánu a úpravu 
veřejného prostranství došlo také v této oblasti k velké úspoře obecního rozpočtu. 
Kapitálové výdaje – úspora výdajů o 23,8 % souvisí s nedokončením stavby komunikace u 
RD na Skále I, odložením stavby vodovodu na Skále na rok 2009 a nedokončením změny ÚP 
obce. 
   
   
2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva obce č. 15 ze dne 6.2.2009. 
Výsledek hospodaření za r. 2008         + 31 545,27 Kč. 
Zisk z hospodaření PO bude dle rozhodnutí zastupitelstva převeden do rezervního fondu MŠ. 
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
jsou založeny na obecním úřadě. 
   
   
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve 
složení: Miloslava Jílková, Eva Baťková a Hana Kasičová.  
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 23.4.2009. 

  
Závěr zprávy: 

 Při přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2008 byly zjištěny méně závažné 
chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: Při kontrole inventarizace 
bylo zjištěno, že nebyl vyhotoven k podrozvahové evidenci účtu 971 – Podrozvahové účty 
inventurní soupis majetku vedeného na tomto účtu. 
   
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
   
V Helvíkovicích dne 30.4.2009 
   



   
         Dittertová Věra                                                                       MVDr. Petr Šalanský  
                  účetní                                                                                           starosta 
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