Závěrečný účet Obce Helvíkovice
za rok 2011
--------------------------------------------------------(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč)
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
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Cizí prostředky - kauce
Financování celkem

Schválený
rozpočet
4 020,0
363,9
1 240,0
126,1
5 750,0
2 721,0
3 479,0
6 200,0
- 450,0
- 500,0
+ 950,0

Rozpočtová
opatření
- 113,3
+ 180,6
+ 308,0
+ 6 955,1
+ 7 330,4
+ 408,4
+ 5 672,0
+ 6 080,4
+ 1 250,0
- 1 250,0

Upravený
rozpočet
3 906,7
544,5
1 548,0
7 081,2
13 080,4
3 129,4
9 151,0
12 280,4
+ 800,0
- 500,0
- 300,0

+ 450,0

- 1 250,0

- 800,0

Plnění
k 31.12.2011
3 906,4
544,3
1 547,6
7 761,2
13 759,5
3 497,5
9 152,3
12 649,8
+ 1 109,7
- 500,0
- 609,7
+ 500,0
- 1 109,7

% plnění
k upr.rozpočtu
99,99
99,96
99,97
109,60
105,19
111,77
100,02
103,01

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 snížila schválený rozpočet vzhledem ke snížení daňových
příjmů z FÚ, které bylo způsobeno novým daňovým řádem a odlišným způsobem převodů daní.
Nedaňové příjmy – Nedaňové příjmy byly přijaty v souladu s rozpočtem.
Kapitálové příjmy – Schválený rozpočet byl upravován vzhledem ke zvýšenému prodeji
stavebních pozemků.
Přijaté dotace – Velký rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl způsoben získáním
dotačních prostředků z několika zdrojů. Obec v roce 2011 přijala dotaci na zahájení stavby
kanalizace po obci ve výši 2,3 mil Kč od Pardubického kraje a 4,5 mil. Kč od ministerstva
zemědělství. Od Pardubického kraje obdržela obec také dotaci na nákup elektrocentrály pro SDH a
dotaci na úroky z úvěru. Dále obec obdržela smluvně ujednanou dotaci od ÚP na VPP. Ze SR byla
přidělena dotace na SLDB 2011 a 126,1 tis. Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu.
Běžné výdaje – Skutečné výdaje byly vyšší o 11,77 % než upravený rozpočet – zde se jedná o
převody mezi rozpočtovými účty ve výši 680 tis. na pol. 5345. Obec se stala od 1.6.2011 plátcem
DPH. Tato skutečnost se promítla v úspoře běžných výdajů téměř o 300 tis. Kč, kdy došlo k vrácení
DPH z nákladů na stavbu kanalizace.
Kapitálové výdaje – Navýšení kapitálových výdajů bylo způsobeno zahájením stavby kanalizace
po obci.
Hospodaření obce v roce 2011 nezaznamenalo závažné odchylky od upraveného rozpočtu.
Plánované investiční akce byly provedeny. Bylo to především plánované dokončení inženýrských
sítí Na Skále u nových stavebních pozemků. Zahájení stavby kanalizace po obci bylo schváleno
v rozpočtových opatřeních.

2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno
usnesením zastupitelstva obce č. 11/2 ze dne 1.2.2012.
Výsledek hospodaření za r. 2011: ztráta ve výši 29 120,70 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 2011
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve
složení: Jitka Dušková a Zdeňka Škarková.
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 29.3.2012.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2011 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 2011 je přílohou
k závěrečnému účtu.
V Helvíkovicích dne 20.4.2012

Dittertová Věra
účetní

Jana Kolářová
starostka

Zveřejněno na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě od 20.4.2012 do 7.5.2012.
Jana Kolářová

