ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČERNOLICE ZA ROK 2010
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Obec Černolice hospodařila od 1. 1. 2010 do 24. 3. 2010 podle rozpočtového provizoria schváleného
zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2009 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce
dne 24. 3. 2010. Rozpočet byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 4 290,9 tis. Kč, výdaje
ve výši 5 050,1 tis. Kč. Ke krytí schodku 759,2 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů

1 773
1 288,1
1 150
79,8
4 290,9
3 85 ,1
1 200
5 050,1
0
0

Upravený
rozpočet
4 925
378,9
2 150
110,6
7 564,5
6 172,6
976
7 148,6
0
0

Plnění k
31.12.2010
4 921
234,4
1 480,9
110,6
6 746,9
5 534,9
346,6
5 881,5
0
0

% plnění
k upravenému
k rozpočtu
99,92
61,88
68,88
100
89,19
89,67
35,51
82,27

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u referentky (výkaz FIN 2-12).
K nenaplnění příjmů došlo zejména z důvodu nerealizovaného prodeje obecních pozemků, nižších
příjmů za pronájmy pozemků a menšího počtu připojených nemovitostí na vodovodní a kanalizační
řad obce.
Výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem nižší především z důvodu odložení vypracování
územního plánu obce, nerealizovaného rozšíření vodojemu, neprovedeného dopravního značení
a snížení nákladů na právní služby.
2) Hospodářská činnost obce
Obec v roce 2010 neměla žádnou hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH.
3) Hospodaření s majetkem
Inventarizační komise prohlašuje, že k 31. 12. 2010 byl inventarizován veškerý majetek a závazky
obce a dále veškerý majetek evidovaný v podrozvahovém účetnictví obce. Nebyly nalezeny žádné
vážné nesrovnalosti.
Stav běžného účtu k 1. 1. 2010
k 31. 12. 2010

1 120 886,64 Kč
2 096 457,16 Kč.

Hospodaření obce Černolice k 31. 12. 2010 skončilo přebytkem 975 570,52 Kč.
Zápis inventarizační komise a Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2010 jsou součástí závěrečného účtu a jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu u referentky.
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4a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 110 643,-- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané
finanční prostředky z dotace na volby ve výši 385,-- a 6 947,--Kč byly vráceny do státního rozpočtu
dne 21. 6. a 19. 11. 2010. Dotace na sčítání lidu nebyla využita a byla vrácena dne 18. 1. 2011.
poskyt.

KÚ
KÚ
KÚ
KÚ

účel
sčítání lidu
volby do
Parlamentu ČR
komunální volby
výkon stát. správy
CELKEM

ÚZ
položka rozpočet čerpání
98005
4111
4 175
0
98071
98187
00000

4111
4111
4112

10 000
24 000
79 800
110 643

9 615
17 053
79 800
106 468

%
0
96,15
71,05
100
96,22

4b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Odvod podpory
do rozpočtu
obce

SK Černolice
MC Čertíci
Celkem

Doplatek dle
smlouvy
o poskytnutí
dotace

50 000
10 000
60 000

0
0
0

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černolice za rok 2010
Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Bc. Helena Kynčlová a Helena Lišková – odbor
finanční kontroly Krajského úřadu Stč. kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech: 7. 10. 2010 (dílčí přezkum)
a 29. 3. 2011 (závěrečné práce, zpracování zprávy).
Závěr zprávy : Byly zjištěny tyto nedostatky:
C2) Nedostatky spočívající v nesprávnosti vedení účetnictví
Obec chybně účtovala na podrozvahovém účtu 903.
C5) Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu územního celku stanoveným způsobem (rozsah zveřejnění, úřední deska, elektronická
podoba), způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická deska).
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Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový, dle
předložených dokladů je zřejmé, že rozpočet byl navržen i schválen jako schodkový, schodek byl
pokryt z finančních prostředků minulých let.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce
u starosty obce.

za rok 2010 je k nahlédnutí

Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
1) Obec zajistí opravu chybného účtování.
Termín: do 15 dnů od schválení závěrečného účtu
2) Obec zajistí řádné zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.

Závěrečný účet vypracovala: Dana Tvrdoňová

V Černolicích dne 23. 5. 2011

…………………………………………………
Jiří Michal
starosta obce

Vyvěšeno dne:

……………………………………..

Svěšeno dne:

.…………………………………….
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