ZÁVĚREČNÝ ÚČET
OBCE SLOVĚNICE
I. Finanční hospodaření obce v roce 2011
Zastupitelstvo obce Slověnice pro rok 2011 schválilo rozpočet dne 27.12.2010.

Obec Slověnice v roce 2011 plánovala vyrovnaný rozpočet, kdy příjmy předpokládala ve výši
683 805,- Kč a výdaje ve výši 683 805,- Kč. Skutečné hospodaření obce bylo k 31. 12. 2011
uzavřeno s přebytkem ve výši 204 509,98 Kč, který byl zapojen do rozpočtu na rok 2012.

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách
v tis. Kč
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

daňové příjmy

440

468

468

nedaňové příjmy

74

276

276

kapitálové příjmy

75

70

70

přijaté dotace

94

60

60

příjmy celkem

683

874

874

běžné výdaje

683

669

669

kapitálové výdaje

-

-

-

výdaje celkem

683

669

669

Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze
č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo
obce v roce 2011 schválilo změnu rozpočtu celkem 3 rozpočtovými opatřeními.

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
příjmy v tis. Kč

položka
1121

daň z příjmů práv.osob

snížení o

14

1122

daň z příjmu práv.osob

navýšení o

7

1211

daň z přidané hodnoty

navýšení o

14

1511

daň z nemovitostí

navýšení o

11

2111

příjmy z poskyt.služeb – dřevo

navýšení o

194

výdaje v tis. Kč

o
paragraf
1032

Nákup ostatních služeb – les

navýšení o

144

2212

Výdaje na opravy silnic

snížení

o

122

3631

Veřej.osvětlení, údržba

navýšení o

51

3639

Komunál.služby

navýšení o

17

3745

Péče o vzhled obcí

snížení o

76

6171

Nákup DHM

snížení o

40

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2011

výdaje v Kč

paragraf
6171

Nákup sněhové frézy

39 990,00

3745

Nákup elek.pily Dolmar

2 774,00

Poskytnuté příspěvky obcí během roku 2011

výdaje v tis. Kč

paragraf
2221

Bene-bus

6,3

3113

Základ. škola

7,2

5512

Hasiči

5,0

3639

Mikroregion Podblanicko

1,3

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2011 a jejich čerpání
v tis. Kč
položka

4112

skutečnost
NI př.transf. ze st.r.

60

čerpání

60

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce
Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 - Rozvaha Obce - Úč OÚPO 3 - 02
zůstatky bankovních účtů
peněžní prostředky

v Kč
- základní běžný účet
- depozitní účet
- ceniny

pohledávky

- záloha na elektřinu
- neuhrazené fa

Závazky týkající se mezd

- mzdy zaměstnancům

448 998,25
4 905,00
60,00
36 950,00
287,00
3 562,00

- zdrav.poj.

608,00

- sráž.daň

735,00

II. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem sdružení Benebus a mikroregionu Podblanicko. Příspěvek obce na činnost
svazku pro rok 2011 činil částku 1350,- Kč.

Sdružení Benebus - byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. Příspěvek obce
na činnost svazku činil v roce 2011 částku 6 327,- Kč.

III. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský
úřad Středočeského kraje Praha.
Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( § 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

IV. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec Slověnice v roce 2011 hospodařila v souladu se
schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku
zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny dle vyjádření krajského úřadu
nedostatky závažného charakteru a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák 250/2000 Sb., v
platném znění,
za rok 2011 souhlasit bez výhrad.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 15.6.2012
nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 18.6.2012
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