ZÁ VĚREčNÝ

podle ustanovení § 17 zákona

Č.

ÚČET OBCE NEVRATICE
ZA ROK 2011

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce:
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných
svazků obcí sestaveného ke dni 31.12.2011 (FlN 2-12
M
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Třída 8 - Financování
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Při hospodaření s finančními prostředky se Obec Nevratice řídila rozpočtem
30.5.2011 a s jeho následnými úpravami na základě rozpočtových opatření.
Hospodaření obce s finančními prostředky za rok 2011 skončilo přebytkem.

schváleným

dne

a) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu (Výkaz FIN 2-12M).
b) V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byla v roce 2011
provedena 4 rozpočtová opatření, přičemž byla provedena z důvodu změn ve finančních vztazích k
jinému rozpočtu, tzn. z důvodu přiznání dotací a zvýšení příjmů z daní. U výdajů nedošlo k čerpání
prostředků především u kapitálových výdajů.
c) K vyššímu plnění daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu došlo především z důvodu vyššího
výnosu na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

•

d) U nedaňových příjmů došlo k nárůstu oproti schválenému
příjmů z využívání a zneškodňování komunálních odpadů .

rozpočtu především z důvodu vyšších

e) Nárůst u přijatých dotací byl z důvodů přijetí dotace na mimořádné volby do obecního zastupitelstva
konané 9. dubna 2011 a byla přijata dotace na sčítání lidu roku 2011.
f) Snížení běžných výdajů vzniklo především pozastavením
přesunuty na rok 2012.

běžných oprava údržby, které byly

g) U kapitálových výdajů došlo k snížení v důsledku přesunutí plánovaného ukončení investice do
územního plánu na následující rok. Územní plán by měl být ukončen v roce 2012.
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2. Údaje o hospodaření

s majetkem:

a) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2011 vypůjčený majetek od Mikroregionu
Podchlumí ve výši 171.309,50 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 141.639,77Kč.
b) Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek byly ke dni 31.12.2011 poskytnuty ve výši 283.176,00 Kč.
Zálohy byly poskytnuty na územní plán, rekonstrukci bytu, víceúčelové hřiště, přístřešek na poplelnice a
pergolu pro posezení.
c) Obec Nevratice nevedla během roku 2011 hospodářskou

činnost.

d) Podrobné údaje o hospodaření s majetkem jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Nevratice v
zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty).
e) Součástí majetku obce jsou také zásoby (pytle), které účtuje obec způsobem B. Pro přírůstek a úbytek
zásob je používána metoda FIFO. Ceniny, které tvoří poštovní známky jsou také účtovány způsobem B.
f) Inventarizace majetku obce proběhla ve dnech 6.1.2012 a 15.1.2012. Inventarizační
2011 byla podána dne 28.1.2012.

zpráva za rok

g) Obec v roce 2011 zahájila investiční akce, které budou ukončeny v roce 2012. Jedná se o výstavbu
víceúčelového hřiště, je rozpracován územní plán obce a kjeho schválení by mělo dojít v roce 2012,
dále bude provedena komplexní úprava veřejných prostranství ( přístřešek na popelnice, pergola k
posezení, výsadba zeleně a úprava terénu na veřejných prostranství). V roce 2011 žádala obec o
poskytnutí dotace na tyto akce z Krajského programu obnovy venkova a z Programu obnovy venkova ze
Státního zemědělského fondu.

3. Finanční prostředky:
a) Obec Nevratice má založený základní běžný účet vedený u České spořitelny.
b) Obec vlastní majetkový účet investičních nástrojů - SPOROBOND
c) Zůstatek na účtu v bance k 31.12.2011: 2.979.844,12

České Spořitelny.

Kč

d) Zůstatek Sporobond ČS k 31.12.2011: 496.890,51 Kč
e) Během roku byly provedeny 2 finanční kontroly ze strany finančního výboru. Byly kontrolovány
stavy pokladny a bankovního účtu a využití finančních prostředků.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům
krajů a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:
a) Ze státního rozpočtu ČR obdržela Obec Nevratice během
- na výkon státní správy:
60.100,00
- na mimořádné volby do obecního zastupitelstva:
15.000,00
- na Sčítání lidu, domů a bytů 2011
800,00
g) Obec Nevratice poskytla během roku 2011
- Základní škole Chornutice:
1.500,00
- Mateřské škole Chomutice:
1.000,00
- TJ Sokolu Chomutice:
5.600,00
- Fondu ohrožených dětí:
500,00

veřejnou
Kč
Kč
Kč
Kč

roku 2011 dotace:
Kč
Kč (čerpána z části, vráceno 8.270,00 Kč)
Kč (tato dotace nebyla čerpána a byla v plné

finanční

výši vrácena)

podporu:
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Na finanční podporu byly uzavřeny smlouvy a bylo zkontrolováno
předložených dokladů.
h) Obec Nevratice poskytla
- Mikroregionu Podchlumí:
- Svazu měst a obcí

využití podpory na základě

během roku 2011 členské příspěvky:
3.725,00 Kč
2.468,20 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření:

Přezkoumání hospodaření Obce Nevratice za rok 2011 provedl odbor kontroly a interního auditu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 13.10.2011 dílčí audit a 17.4.2012 konečný audit.
Závěr zprávy zní:
"D.l Při přezkoumání

hospodaření:

(§ 10 odst. 3 písm.a) zákona

"D.2 Při přezkoumání
písm.a) zákona

Č.

Č.

Obec Nevratice - za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

420/2004 Sb.)"

hospodaření:

Obec Nevratice - za rok 2011 se neuvádí žádná rizika (§ 10 odst. 4

420/2004 Sb.)"

"D.3 Při přezkoumání

hospodaření:

Obec Nevratice - za rok 2011 byly zjištěny dle

§ 10 odst. 4 písm.b) zákona Č. 420/2004 Sb následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,02 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,05 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku O %."

6. Odkaz na veřejně přístupné
závěrečného účtu:

místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem

Návrh závěrečného účtu obsahuje 52 stran textu a vzhledem kjeho rozsáhlosti nernůže být celý
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nevratice. Úplné znění návrhu, včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření, bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv.
elektronické úřední desce na www.obecnevratice.cz
. Pro zájemce a podrobné prostudování je k
nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nevratice v úředních hodinách. Připomínky k závěrečnému účtu
mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které
se bude konat: termín zasedání bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické desce.

•

Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,DSO a RR - FIN 2 -12 M k 31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011
Rozvaha k 31.12.2011
Příloha k 31.12.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2011
Inventarizační zpráva za rok 2011

V Nevraticích

dne: 19.5.2012

Předkládá: Veronika Šikýřová, účetní
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Návrh na usnesení:
.Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2011 bez výhrad."

Vyvěšeno dne:

,ll. J. l{J1L

Sejmuto dne:
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