
Závěrečný účet Obce Helvíkovice 
za rok 2012 

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

 ve znění platných předpisů) 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč) 
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2012 

% plnění 
k upr.rozpočtu 

Tř. 1 – Daňové příjmy 5 503,0 - 1 137,4 4 365,6 4 388,3 100,52 
Tř. 2 – Nedaňové příjmy 536,6 + 1 009,4 1 546,0 1 539,9 99,60 
Tř. 3 - Kapitálové příjmy 556,0 + 10,0 566,0 565,5 99,91 
Tř. 4 – Přijaté dotace 7 144,4 + 585,4 7 729,8 14 719,9 190,43 
Příjmy celkem 13 740,0 + 467,4 14 207,4 21 213,6 149,31 
Tř. 5 – Běžné výdaje 2 839,0 - 2 001,4 837,6 7 765,4 927,10 
Tř. 6 –Kapitálové výdaje 21 611,0 + 1 702,0 23 313,0 23 313,5 100,00 
Výdaje celkem 24 450,0 - 299,4 24 150,6 31 078,9 128,69 
Saldo: Příjmy – Výdaje           -10 710,0 + 766,8 - 9 943,2 - 9 865,3  
Přijaté úvěry a půjčky 9 218,0 - 9 218,0 9 218,0  
Splátky úvěrů - 500,0 - - 500,0 - 500,0  
Prostředky minulých let + 1 992,0 - 766,8 + 1 225,2 - 136,6  
Cizí prostředky - kauce    + 500,0  
Financování celkem + 10 710,0  - 766,8 + 9 943,2 + 9 865,3  
 
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 snížila schválený rozpočet vzhledem ke snížení daňových 
příjmů z FÚ, jednalo se především o snížení odvodu z DPH a daně z příjmu fyzických osob. 
Nedaňové příjmy – Nedaňové příjmy byly navýšeny díky zvýšeným příjmům z pronájmu 
pozemků a přijaté vratky DPH za rok 2011 ve výši 914 400,- Kč. Ostatní příjmy byly v souladu se 
schváleným rozpočtem. 
Kapitálové příjmy – Schválený rozpočet byl upravován vzhledem ke zvýšenému prodeji 
stavebních pozemků. 
Přijaté dotace – Velký rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností k 31.12.2012 byl způsoben 
převodem z rozpočtových účtů (pouze mezi účty obce) ve výši 6,990 mil. Kč. Obec v r. 2012 
získala dotační prostředky z několika zdrojů. Nejdůležitější byla dotace na stavbu Kanalizace 
Helvíkovice ve výši 7,035 mil. Kč ze státního rozpočtu od ministerstva zemědělství. Na stavbu 
kanalizace přijala obec i od Pardubického kraje 500 tis. Kč. Dále obec obdržela smluvně ujednanou 
dotaci 45 tis. Kč od ÚP na VPP. Ze SR bylo také přiděleno 126,4 tis. Kč v rámci souhrnného 
dotačního vztahu. 
Běžné výdaje – Ve skutečných výdajích je zařazen převod mezi rozpočtovými účty ve výši 6,990 
mil.Kč na pol. 5345. Ostatní běžné výdaje jsou plněny k 31.12.2012 v celkové výši 775,4 tis. Kč, 
což je 92,6 % upraveného rozpočtu.  
Kapitálové výdaje – Kapitálové výdaje představují především náklady na stavbu kanalizace po 
obci a jsou v souladu s rozpočtem. 
 
Hospodaření obce v roce 2012 nezaznamenalo závažné odchylky mezi schváleným a upraveným 
rozpočtem a následným plněním. Plánované investiční akce byly provedeny. Jednalo se především 
o stavbu kanalizace, která bude dokončena v r. 2013. Na tuto stavbu byl vyčerpán i přijatý úvěr ve 
výši 9,218 mil. Kč. Stávající úvěr byl řádně splácen. 



 
 
 2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva obce č. 18/1 ze dne 11.2.2013. 
Výsledek hospodaření za r. 2012: zisk ve výši 32 112,68 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 2012 
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 ve dnech 9.1.2013 a 16.5.2013. 

 
Závěr zprávy: 

 Při přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice za rok 2012 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 2012 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
 
V Helvíkovicích dne 29.5.2013 
 
 
 
 
 Dittertová Věra      Jana Kolářová  
       účetní           starostka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě od  29.5.2013 do 17.6.2013. 
          

Jana Kolářová 
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