NÁVRH
z á v ě r e č n é h o
ú č t u
o b c e B o s k o v š t e j n za rok 2 0 1 0
_____________________________________________________________________

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Obec Boskovštejn v roce 2010 hospodařila dle rozpočtu, který byl schválen v
zastupitelstvu dne 31.3.2010. Do této doby obec hospodařila dle rozpočtového
provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 30.12.2009.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn ode dne 9.3.2010 do 30.3.2010 na úřední desce k návrhu rozpočtu nebyly připomínky z řad občanů.
V průběhu roku byly prováděny úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření,
řádně schválených obecním zastupitelstvem. Bylo provedeno celkem 6 rozpočtových
opatření.
Rozpočet a jeho plnění :
schválený

upravený

skutečnost v Kč

Příjmy celkem po konsolidaci

3 877 000,-

4 427 000,-

3 866 174,20

z toho : daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace

1 564 200,2 213 000,20 000,
79 800,-

1 564 200,2 517 000,24 000,321 800,-

1 587 112,27
1 953 363,93
3 975,321 723,-

Výdaje celkem po konsolidaci

3 877 000,-

4 427 000,-

1 954 072,69

z toho : běžné výdaje
kapitálové výdaje

3 598 000,279 000,-

4 038 500,388 500,-

1 654 072,69
300 000,-

Saldo příjmů a výdajů
Účetní výsledek hospodaření

- 1 912 101,51
přebytek

2 413 314,68

Podrobnější členění plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů a položek
je vyčíslen v sestavě FIN 12-M, která je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.
Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2010 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Obec nemá hospodářskou činnost, není plátcem DPH.
Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací a nemá zřízeny žádné fondy.
Obec v roce 2010 nečerpala žádný úvěr, rovněž žádný úvěr z předchozích let nesplácí.
Obec poskytla krátkodobou půjčku Agrodružstvu Blížkovice ve výši 2 000 000,- Kč
- splaceno 1 500 000,- Kč - roční úrok činil 45 000,- Kč.
Obec eviduje pohledávku ve výši 651 607,20 Kč – dluh pana Nováka za prodej
nemovitosti – zámečku /vymáhání právní cestou/.
Do oprav dodavatelským způsobem /pol. 5171/ obec vložila v roce 2010
celkem
z toho :
oprava kaple
oprava obecního bytu
oprava místního rozhlasu
oprava veřejného osvětlení
oprava techniky /traktor, sekačka/
oprava požárního auta
oprava počítačové techniky

251 353,50 Kč
201 642,/dotace 140 000,- Kč
2 198,8 638,14 580,9 150,11 800,3 345,50

Zůstatky na účtech k 31.12.2010 :
018 000
019 000
021 000
022 000
028 000
031 000
042 000

-

drobný dlouh. nehm. majetek
dlouhodobý nehm. majetek
dlouh. hm.majetek – budovy, stavby
sam. movitý majetek
drobný dlouh. hm. majetek
pozemky
nedokončené investice

34 044,40
559 716,9 100 318,50
668 765,775 217,30
2 335 605,98
142 800,-

069 000
231 000
263 000
311 000
314 000
315 000
316 000
321 000
341 000
374 000
389 000

-

finanční majetek – akcie
běžný účet
ceniny
pohledávky
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky
poskytnuté finanční výpomoci
závazky
daň z příjmu právn. osob
přijaté zálohy na dotace
dohadné účty pasivní

20 000,2 414 314,68
344,667 744,20
57 592,2 624,500 000,14 362,44
28 120,11 586,56 592,-

Pořízení majetku v roce 2010 :
účet 018 000 - dr. dlouh. nehm. majetek
software KEO-X
účet 028 000 - dr. dlouh. hm.majetek
výstroj a výzbroj – hasiči 50 739,/ z toho 30 000,- dotace/
2 ks vánoční výzdoba, přepěťová ochrana proti blesku
Obec pořídila v roce 2010 majetek celkem ve výši
z toho : z vlastních zdrojů
z dotace

7 80054 997,-

62 797,32 797,30 000,-

Vyřazení majetku v roce 2010 :
účet 028 000 dr. dl. hm. majetek / 2 ks konvertor,prodlužovací kabel/
účet 031 000 - pozemky
prodej

4 937,3 653,83

Inventarizace majetku
Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty č. 1/2010 ze dne
26.11.2010 ke dni 31.12.2010.
Byla podložena inventarizačními soupisy majetku, u dokladové inventarizace účtů
včetně soupisů pohledávek a závazků. Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním
a nebyly zjištěny rozdíly.
Výsledek inventarizace byl projednán v zastupitelstvu obce dne 27.1.2010.

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
položka

4111 - dotace z všeobecné pokladní správy – volby do Parlamentu ČR
ÚZ 98071 poskytnuto 16 500,čerpáno
24 690,vráceno v rámci finančního vypořádání v r. 2011
5 653,- volby do zastupitelstev obcí
ÚZ 98187
poskytnuto 17 500,čerpáno
11 567,vráceno v rámci finančního vypořádání v r. 2011
5 933,-

ÚZ 98005

poskytnuto

- sčítání lidu, domů a bytů
1 423,čerpáno
1 423,-

položka

4112 - neinvestiční dotace ze st. rozp. v rámci souhrnných finančních
vztahů - příspěvek na výkon místní správy
poskytnuto 79 800,čerpáno
79 800,-

položka

4116 - příspěvek spolufinancovaný ze st. rozp. a Evropského sociál. fondu
na vytvoření prac. příležitostí v rámci veřej. prosp. prací přijatý
od Úřadu práce
ÚZ 13234
poskytnuto
66 500,čerpáno
66 500,-

položka

4122 - neinv. dotace z rozpočtu JMK na pož. techniku – výzbroj,výstroj
ÚZ 551
poskytnuto
30 000,čerpáno
30 000,/ poskytnuto v r. 2009/
/ čerpáno v r. 2010/
neinv. dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova
na opravu střechy kaple
ÚZ 332
poskytnuto 140 000,čerpáno
140 000,-

Neinvestiční transfery obcím a ostatním rozp. úz. úrovně
konsolidační položka 5321

školné Město Jevišovice

konsolidační položka 5329

čl. příspěvek ZSO VAK
čl. příspěvek DSO Jevišovice

132 256,4 000,750,-

3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti obce
a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
úz. samostatných celků.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou závěrečného účtu.

Výkazy FIN-12M o plnění rozpočtu úz. sam. celků, Rozvaha, Zápis z inventarizace,
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny po dobu vyvěšení návrhu
závěrečného účtu.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené
při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vypracovala : Česneková Jaroslava

Ing. Nevrkla Libor
starosta obce

Vyvěšeno : 15.3.2011
Sejmuto :
Schváleno v zastupitelstvu dne :
Zveřejněno v elektronické podobě od :

do :

