
Závěrečný účet Obce Helvíkovice 
za rok 2010 

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

 ve znění platných předpisů) 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč) 
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2010 

% plnění 
k upr.rozpočtu 

Tř. 1 – Daňové příjmy 3 506,0 + 976,0 4 482,0 4 499,1 100,38 
Tř. 2 – Nedaňové příjmy 351,7 + 48,0 399,7 404,7 101,25 
Tř. 3 - Kapitálové příjmy 900,0 -281,6 618,4 618,4 100,00 
Tř. 4 – Přijaté dotace 152,3 + 1 282,6 1 434,9 2 235,4 155,78 
Příjmy celkem 4 910,0 + 2 025,0 6 935,0 7 757,6 111,86 
Tř. 5 – Běžné výdaje 3 760,0 + 855,0 4 615,0 5 333,8 115,57 
Tř. 6 –Kapitálové výdaje 650,0 + 570,0 1 220,0 1 215,4 99,62 
Výdaje celkem 4 410,0 + 1 425,0 5 835,0 6 549,3 112,24 
Saldo: Příjmy – Výdaje 500,0 600,0 1 100,0 1208,3  
Přijaté úvěry a půjčky - - - -  
Splátky úvěrů - 500,0 - -   500,0 - 500,0  
Prostředky minulých let  - 600,0 - 600,0 - 808,3  
Cizí prostředky - kauce    + 500,0  
Financování celkem - 500,0 - 600,0 - 1 100,0 - 1 208,3  
 
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 – Rozpočtová opatření navýšila schválený rozpočet vzhledem k navýšení daňových 
příjmů z FÚ. Plnění daňových příjmů bylo v souladu s upraveným rozpočtem. 
Nedaňové příjmy – Nedaňové příjmy byly v souladu s rozpočtem. 
Kapitálové příjmy – Schválený rozpočet byl upravován vzhledem k nedostatečnému prodeji 
stavebních pozemků. 
Přijaté dotace – Velký rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným plněním byl způsoben 
převody mezi bankovními účty. Jedná se o 800 tis. Kč na položce 4134. Ostatní přijaté dotace jsou 
v souladu s upraveným rozpočtem. V roce 2010 obec přijala dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi ve 
výši 798 426,- Kč od SZIF, dotaci z krajského úřadu na úroky z úvěru. Dále obec obdržela smluvně 
ujednanou dotaci od ÚP na VPP. Od MMR nám byla přidělena dotace na infrastrukturu k 6 
stavebním pozemkům. Ze SR obec obdržela také dotaci na volby do PSP a do zastupitelstva obce a 
Senátu, na přípravu SLDB 2011 a 152,3 tis. Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu. 
Běžné výdaje – Skutečné výdaje byly vyšší o 15,57 % než upravený rozpočet – zde se opět jedná o 
převody mezi rozpočtovými účty ve výši 800 tis. na pol. 5345. V běžných výdajích byly drobné 
úspory skoro ve všech oblastech provozních nákladů – téměř 90 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje – Úspora kapitálových výdajů byla způsobena nedokončením změny územního 
plánu. 
 
Hospodaření obce v roce 2010 nezaznamenalo závažné odchylky od upraveného rozpočtu. 
Plánované investiční akce byly provedeny. Stavba inženýrských sítí na Skále a rekonstrukce 
hřbitovní zdi proběhly dle plánu. 
 
 
  



2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva obce č. 3/2 ze dne 26.1.2011. 
Výsledek hospodaření za r. 2010: ztráta ve výši 19 538,71 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 2010 
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve 
složení: Jitka Dušková, Zdeňka Škarková a Libuše Zelinková. 
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 22.9.2010 a 24.3.2011. 

 
Závěr zprávy: 

 Při přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2010 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 2010 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
 
V Helvíkovicích dne 6.6.2011 
 
 Dittertová Věra      Jana Kolářová  
       účetní           starostka 
 
 
Zveřejněno na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě od  6.6.2011 do 22.6.2011. 
          

Jana Kolářová 
 


