
Vloženo: 1.6.2006 

Závěrečný účet Obce Helvíkovice 
za rok 2005 

--------------------------------------------------------- 
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů) 
   
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (údaje jsou v tis. Kč) 
   

  Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová  
opatření  

Upravený 
rozpočet  

Plnění 
k 31.12.05  

% plnění 
upra.rozpočtu 

Tř.1 – Daňové 
příjmy           

Tř.2 – Nedaňové 
příjmy           

Tř.3 – Kapitálové 
příjmy           

Tř.4 – Přijaté 
dotace            

Příjmy celkem           
Tř.5 – Běžné 
výdaje            

Tř.6 – Kapitálové 
výdaje           

Výdaje celkem           
Saldo: Příjmy – 
výdaje           

Tř.8 – Financování           
Přijaté úvěry a 
půjčky           

            
            
            
            
   
                                       Schválený                 Rozpočtová           Upravený             Plnění                       % 
plnění 
                                       rozpočet                   opatření                 rozpočet              k 31.12.05          upra.rozpočtu 
Tř.1 – Daňové příjmy                 2 947                        -     42                    2 905                  2 836,9              97,66      
Tř.2 – Nedaňové příjmy                191,1                      +      7,5                    198,6                  215,3            108,40 
Tř.3 – Kapitálové příjmy                                             +    36                         36                      34,9             96,94 
Tř.4 – Přijaté dotace                     35,9                      + 1523,37                1 559,27              1 563,6           100,27 
Příjmy celkem                             3 174                             + 1 524,87                  4 698,87                 4 
650,7               98,98 
Tř.5 – Běžné výdaje                  2 225                        +    281,37               2 506,37              2 555,4            101,96 
Tř.6 – Kapitálové výdaje            1 175                        +  2 603,5                3 778,5                3 780,6            100,06 
Výdaje celkem                            3 400                              + 2 884,87                 6 284,87                 6 
336,0              100,81 
Saldo: Příjmy – výdaje              -  226                              - 1 360                     - 1 586                    - 1 
685,3              106,26 
Tř.8 – Financování 
Přijaté úvěry a půjčky                                               + 1 360                    1 360                   1 360,8           100,05 
Splátky úvěrů 



Prostředky minulých let                226                                                         226                      324,5           143,58 
Financování celkem                      226                              + 1 360                        1 586                      1 685,3          
    106,26 
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 nebyly naplněny, nižší odvody daně z příjmu 
fyzických osob ze SVČ, daně z příjmu právnických osob, nižší odvod daně z nemovitostí. 
Nedaňové příjmy – navýšení o 8,4 % bylo způsobeno prodejem vyřazených garážových vrat 
30.12.2005. 
Kapitálové příjmy – rozdíl 1 100,- Kč byl způsoben změnou výměry prodávaných pozemků. 
Přijaté dotace – k navýšení skutečného plnění oproti rozpočtu o 0,27 % došlo zaokrouhlením 
předpokládaných příjmů. 
Běžné výdaje – navýšení o 1,96 % - vyšší náklady na zimní údržbu komunikací a běžné 
opravy komunikací, vyšší náklady na tisk Helvíkovického zpravodaje, zvýšená potřeba 
zpracování geometrických plánů na pozemky, zvýšené náklady na likvidaci odpadů a péči o 
veřejnou zeleň (především lipová alej). 
Kapitálové výdaje – navýšení o 0,06 % - zvýšené náklady na odkoupení pozemků a stavbu 
víceúčelového objektu. 
   
2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva obce č. 20 ze dne 27.2.2006. 
Rezervní fond                              29 445,34 Kč 
Výsledek hospodaření za r. 2005 - 39 047,91 Kč  
Ztráta z hospodaření PO bude dle rozhodnutí zastupitelstva hrazena z rezervního fondu MŠ a 
z provozní dotace obce na rok 2006. 
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
jsou založeny na obecním úřadě. 
   
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 
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 30.5.2006. 

  
Závěr zprávy: 

 V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, byl při 
přezkoumávání hospodaření obce za rok 2005 zjištěn nedostatek méně závažného charakteru. 
   
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
   
V Helvíkovicích dne 1.6.2006 
   
   
         Dittertová Věra v.r.                                          MVDr. Petr Šalanský v.r. 
                  účetní                                                               starosta 
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