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Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2011
       
      Legislativa:
              
      - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou  dané paragrafem 17 zákona
        č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
        pozdějších předpisů.
      - Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce 
        za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do 
        30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud  

jsou zjištěny.
      - Závěrečný účet musí být nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se občané
        mohli k němu vyjádřit.
      - Projednání závěrečného účtu se uzavře vyjádřením: "souhlas bez výhrad" 
        nebo "s výhradami".
       
       
      Závěrečný účet obsahuje:
                              
      - Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové 
        skladby.
      - Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
        rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí , státním fondům, Národnímu fondu a jiným
        rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
      - Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
        projednávání v orgánech územního samosprávného celku .
      - Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným
        způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním
        v zastupitelstvu územního samosprávného celku .

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 v Kč

_______________Schválený rozpočet __Upravený rozpočet ___Skutečnost

Daňové příjmy     8 030 000,00 Kč              8 704 446,53 Kč          8 704 446,53 Kč

Nedaňové příjmy   338 000,00 Kč              579 253,96 Kč           579 253,96 Kč

Kapitálové příjmy            00,00 Kč              686 400,00 Kč            686 400,00 Kč

Přijaté dotace          215 000,00 Kč         11 315 446,42 Kč        11 315 446,42 Kč

Příjmy celkem     8 583 000,00 Kč          21 285 546,91 Kč       21 285 546,91 Kč
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Běžné výdaje         6 455 422,00 Kč             7 310 536,63 Kč         7 310 536,63 Kč

Kapitálové výdaje 2 127 578,00 Kč           11 032 111,40 Kč       11 032 111,40 Kč

Výdaje celkem      8 583 000,00 Kč          18 342 648,03 Kč       18 342 648,03 Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a 

paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného 

rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M, příloha č. 2 rozvaha.

Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný, ale provedením rozpočtových 

opatření byl upraven jako přebytkový a tak byl také uzavřen. Důvodem 

přebytkového rozpočtu bylo finanční vypořádání dotací z roku 2010.

Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v příloze č. 3 - inventární seznam 

majetku obce k 31.12.2010.

Stav běžného účtu k 31.12.2011  6 194 537,94 Kč

Stav pokladny k 31.12.2011                       0,00 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.                                                                                    

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně

4111 – dotace MV ČR – sčítání lidu 2011                       

rozpočet      5 628,- Kč                  čerpání    0,- Kč

4112 - státní správa 

 rozpočet  335 800,00 Kč                čerpání  335 800,00 Kč

 4116 – EU - Peníze školám – průtokový transfer

                       - převedeno na účet ZŠ

 rozpočet    385 582,20 Kč               čerpání    385 582,20 Kč

4122 – Neinvestiční příspěvek hasičům JPO II.

Rozpočet  147 034,00 Kč               čerpání    147 034,00 Kč    
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4123 – Neinvestiční transfer ROP Střední Čechy (ZŠ II.etapa)   

Rozpočet     64 060,80  Kč           čerpání       64 060,80 Kč

4213 – Investiční transfer – SFŽP ČR – obnova zeleně v obci

Rozpočet     31 555,10 Kč           čerpání       31 555,10 Kč 

4216 – Investiční transfer od MZeČR – kanalizace III.etapa

Rozpočet    1 486 000,- Kč             čerpání    1 486 000,- Kč

4216 -   Investiční transfer od MŽP ČR – obnova zeleně v obci

Rozpočet      536 440,- Kč              čerpání       536 440,- Kč 

4222-Investiční dotace od kraje - kanalizace

Rozpočet  5 596 000,00 Kč             čerpání   5 596 000,00 Kč 

4223 – Investiční transfer ROP Střední Čechy (ZŠ II.etapa)

Rozpočet  8 323 346,32                   čerpání   8 323 346,32

  

Dotace byly řádně vyúčtovány.

Dotace na obnovu zeleně v obci pokračuje i v roce 2012, závěrečné vyhodnocení akce 

bude vyhotoveno v r. 2012.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha, 

kontrolní oddělení dne 13.03.2012 (příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce).
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Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

4) Graf obsahující rozpočet schválený a skutečnost v členění :

   a) daňové příjmy – položky 1xxx (třída 1)

   b) nedaňové příjmy – položky 2xxx (třída 2)

   c) kapitálové příjmy – položky 3xxx ( třída 3)

   d) přijaté dotace – položky 4xxx (třída 4)

   e) běžné výdaje – položky 5xxx (třída 5)

   f) kapitálové výdaje – položky 6xxx (třída 6)
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  5) Hospodaření organizačních složek ÚSC
                                           
      Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce – příjmy z čtenářských 
poplatků a výdaje     

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce – nemá 
žádné příjmy, jen výdaje
       

6) Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 
           zřizovaných ÚSC
                                                                       

  1. Majetek předaný do správy na základě smlouvy o výpůjčce k 1.1.2009 

příspěvkové organizace zřizované ÚSC (Základní škola a Mateřská škola Senohraby, 

okres Praha východ)

a) budova ZŠ – č.p. 27 – 541 590,00 Kč

b) budova MŠ – č.p. 27 – 10 513 814,60 Kč
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2. Hospodaření PO za rok 2011  

Příspěvková organizace v roce 2011 hospodařila se zlepšeným hospodářským 

výsledkem .            

PO platí ze svého rozpočtu (tvoří jej příspěvek na provoz od obce a příspěvek MŠMT 

prostřednictvím KÚ Středočeského kraje na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ)běžné 

výdaje. Provozní výdaje za energie a telefony platí obec ze svého rozpočtu.

Sestavila: Sovová

Dne 26.3.2012

Přílohy:

 č. 1Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2011

č. 2 Rozvaha k 31.12.2011

č. 3 Inventarizační zprávu spolu s inventárními soupisy k 31.12.2011

č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

č. 5 Výsledovka k 31.12.2011

č. 6 Příloha k 31.12.2011

Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v pracovní dny.
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Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 

rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011          

bez výhrad.

Ing.Pavel Pangrác – starosta v.r.

Vyvěšeno : 26.03.2012

Sejmuto :    11.04.2012




