
Vloženo: 4.5.2010 

Závěrečný účet Obce Helvíkovice 

za rok 2009 
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 ve znění platných předpisů) 

  

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) 

  Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2009 

% plnění 
k upr.rozpočtu 

Tř. 1 – Daňové 
příjmy   4 090,0   +625,0 4 715,0 4 372,3  92,73 

Tř. 2 – Nedaňové 
příjmy     313,7    +88,0    401,7    433,6 107,94 

Tř. 3 - 
Kapitálové 
příjmy 

    370,0   +806,0 1 176,0    727,6  61,87 

Tř. 4 – Přijaté 
dotace       46,3   +532,3    578,6    569,8  98,48 

Příjmy celkem   4 820,0 +2 051,3 6 871,3 6 103,3  88,82 
Tř. 5 – Běžné 
výdaje   3 285,0    +588,3 3 873,3 3 752,2  96,87 

Tř. 6 –Kapitálové 
výdaje   2 125,0    +763,0 2 888,0 3 024,3 104,72 

Výdaje celkem   5 410,0 +1 351,3 6 761,3  6 776,5 100,22 
Saldo: Příjmy – 
Výdaje     -590,0    +700,0  +110,0    -673,2   

Přijaté úvěry a 
půjčky - - - -   

Splátky úvěrů     -500,0     -500,0   -500,0   
Prostředky 
minulých let +1 090,0     -700,0   +390,0 +1 073,2   

Cizí prostředky - 
kauce         +100,0   

Financování 
celkem   +590,0     -700,0    -110,0   +673,2   

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 92,73 %, vzhledem 
k ekonomické krizi došlo ke snížení odvodů u daně z příjmu fyzických osob ze závislé 



činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti. Ostatní daňové příjmy byly v souladu 
s rozpočtem. 

Nedaňové příjmy – Navýšení o 7,94 % bylo způsobeno vyššími příjmy z pronájmu 
pozemků, vyššími příjmy z úroků z bankovních účtů a odměnou za větší množství tříděných 
odpadů. 

Kapitálové příjmy – Velký propad mezi plánovanými příjmy a skutečností zapříčinila 
pozdější platba za prodej pozemku na Skále. Kupní smlouva byla podepsána v prosinci 2009, 
ale úhrada proběhla až v roce 2010. 

Přijaté dotace – Skutečnost přijatých dotací téměř odpovídá upravenému rozpočtu. Rozdíl je 
pouze v dotaci na zřízení pracoviště Czech POINT, kdy z původně plánované dotace ve výši 
79 tis. Kč bylo využito pouze 71 tis. Kč. V roce 2009 obec také přijala dotaci na volby do 
Evropského parlamentu, dotaci z krajského úřadu na úroky z úvěru a na projekt na kanalizaci 
po obci. Dále obec obdržela smluvně ujednanou dotaci od ÚP na VPP. Od MMR nám byla 
přidělena dotace na infrastrukturu k 1 stavebnímu pozemku. 

Běžné výdaje – Skutečné výdaje byly nižší o 3,13 % než upravený rozpočet – drobné úspory 
byly skoro ve všech oblastech provozních nákladů. 

Kapitálové výdaje – Překročení upraveného rozpočtu o 4,72 % vzniklo nákupem pozemku 
v prosinci 2009, kdy po dohodě s prodávajícím byla předčasně uhrazena celá kupní cena 
pozemku. 

V celkovém součtu byl upravený rozpočet ve výdajové části téměř dodržen.  

Hospodaření obce v roce 2009 nezaznamenalo závažné odchylky od upraveného rozpočtu. 
Plánované investiční akce byly provedeny. Stavba chodníku ve středu obce a instalace 
tepelného čerpadla byla provedena v plné výši z rozpočtových prostředků obce, protože 
nebyly kladně vyřízeny žádosti o dotace na tyto investice.  

2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva obce č. 21 ze dne 29.1.2010. 

Výsledek hospodaření za r. 2009:        ztráta ve výši 2 674,70 Kč. 

Ztráta z hospodaření PO bude dle rozhodnutí zastupitelstva uhrazena z 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 2009 

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve 
složení: Miloslava Jílková, ing. Ivana Bednaříková a Hana Kasičová.  



Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 23.3.2010. 

  

Závěr zprávy: 

 Při přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb). 

  

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 

  

V Helvíkovicích dne 4.5.2010 

  

Dittertová Věra  

účetní  

  

MVDr. Petr Šalanský  

starosta 

  

Zveřejněno na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě od  4.5.2010 do 19.5.2010. 

MVDr. Petr Šalanský 

 


