
Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2006 

údaje o hospodaření obce v roce 2006 
  
Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 

9.12.2005 a činil: 
  

V příjmech:            
.               

       1 543 000  Kč 

Ve výdajích:          .         1 543 000  Kč 

  
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a 

proto byly učiněny a Zastupitelstvem obce schváleny rozpočtové změny, celkem byla 
schválena dvě rozpočtová opatření: 
  

1.       V příjmové části došlo k navýšení rozpočtu o 432 178 Kč, ke změnám došlo 
především v položkách (+ navýšení, - snížení): 

a.       Příjmy z daní    a poplatků                                                  +  66 tis. 
Kč 

b.      Úhrada za ukládání odpadů v katastru                             +  70 tis. Kč 
c.       Neinvestiční dotace – volby                                               +  42 tis. 

Kč 
d.      Neinvestiční dotace na veřejně prospěšné práce             + 200 tis. Kč 
e.       Pronájem pozemků                                                            +  30 tis. 

Kč 
f.        Lesní činnost                                                                     -  20  tis. 

Kč 
g.       Pitná voda                                                                         -  40 tis. Kč 
h.       Odvádění a čistění odpadních vod                                     +   7 tis. 

Kč 
i.         Dary a služby                                                                     +  14 tis. 

Kč 
j.        Bydlení                                                                              +  15 tis. 

Kč 
k.      Příjmy z úroků                                                       +  10 tis Kč 

  

2.      Na základě vývoje příjmů a čerpání rozpočtu schválilo zastupitelstvo obce 
změny ve výdajové části a původní rozpočet byl zvýšen v čerpání o 432 178 Kč. 
Ke změně došlo především: 

a.       Lesní hospodářství                                                -   60 tis. Kč 
b.      Pozemní komunikace                                                        + 135 tis. Kč 
c.       Pitná voda                                                                        -     5 tis. Kč 
d.      Odvádění odpadních vod – projekt kanalizace                  - 180 tis. Kč 
e.       Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání                      +     2 tis. Kč 
f.        Ochrana památek a péče o kult. Dědictví              -      2 tis. Kč 
g.       Kulturní a spol. činnost                                                     +   30 tis. Kč 
h.       Tělovýchova (oprava hřiště)                                              +   28 tis. Kč 



i.         Bytové hospodářství                                                         +   17 tis. Kč 
j.        Komunální služby - osvětlení                                             +   16 tis. Kč 
k.      Náklady na likvidaci odpadů                                             +   45 tis. Kč 
l.         Ochrana přírody a krajiny – dvojgaráž                              +   22 tis. Kč 
m.     Aktivní politika zaměstnanosti VPP                                   + 259 tis. Kč 
n.       Činnost zastupitelstva obce                                               +   28 tis. Kč 
o.      Region.a místní správa –daně 2006 a půjčky občanům  +   30 tis. Kč 
p.      Služby peněžních ústavů                                                    +     3 tis. Kč 

  

Rozpočtová opatření byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce 

č. 1 dne 1. 9. 2006 v příjmech i vydání zvýšení o 313 178 Kč, 

č. 2 dne 7.12. 2006 zvýšení v příjmech i vydání  o  119 000 Kč  

o po uvedených změnách byl upravený rozpočet: 

  
V příjmech:  1 975 178  Kč 
Ve výdajích:  1 975 178  Kč 
Saldo p říjmů a vydání po konsolidaci   0  Kč 

   

1. Hospoda ření obce v roce 2006  
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby 

jsou uvedeny v přiložených tabulkách a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. 

  
Skutečné plnění k 31.12.2006 činilo: 
  
v příjmech  2 001 417,39 Kč z toho: daňové příjmy     1 349 919,66 Kč 

  nedaňové příjmy 263 035,73 Kč 
Kapitálové příjmy 79 721,00 Kč 

  
  

přijaté dotace 308 741,00 Kč 
  
Ve výdajích  1 746 750,05 Kč   běžné výdaje 1 490 530,65 Kč 

  kapitálové výdaje 256 219,40 Kč 
   
  

Příjmy z daní a poplatků tvoří převážnou část příjmů rozpočtu obce.  
  
  

Výdaje jsou rozloženy mezi běžné (85%) a kapitálové (15%). Převážná část výdajů 
běžných jsou: 
        údržba  komunikací                                                                              53 tis. Kč 
        školní a předškolní výchova                                                                 57 tis Kč 
        aktivní politika zaměstnanosti                                                 353 tis. Kč 



        zastupitelské orgány                                                                           234 tis. Kč 
        veřejná správa                                                                                   347 tis Kč 
        ochrana památek                                                                                   2 tis. Kč 
        pitná voda                                                                                           59 tis. Kč 

  výdajů kapitálových: 

            komunikace – nová přípojka                                                                193 tis. Kč 

            odvádění a čistění vod                                                                19 tis. Kč 
            opravy byt. fondu                                                                                   21 tis. Kč 

            budovy, haly a stavby  -  územní rozvoj                                                  43 tis. Kč 
            služby peněžních ústavů                                                                         14 tis. Kč 

  

  

  

  

 Přehled o stavu hospoda ření obce 
Malá Štáhle  
  
Příjmy 2 001 417,39 Kč 
Výdaje           - 35 992 038,30 Kč 1 746 750,05 Kč 
 Rozdíl (zisk) +   254 667,34 Kč 
Změna stavu účel.fondů O Kč 
Saldo příjmů a výdajů  +   254 667,34 Kč 
Přijaté splátky půjček 0  Kč 
Pohledávky  13 693,50 Kč 
Závazky obce  15 911,96 Kč 
 Rozdíl 252 448,88 Kč 

  Výsledek hospodaření 

K 31.12.2006 
252 448,88 Kč 

  Stav rozpo čtového 
hospoda ření 

K 31.12.2006 = zisk  

252 448,88 Kč 

  
  
  

Zůstatek finančních prostředků na účtech   k 31.12.2006 



  
- běžné účty 1 326 229,31Kč 
- účelové fondy    0        Kč 
- sdružené prostředky 0        Kč 

Celkem finan ční prost ředky  1 326 229,31 Kč 
  
  
  
2. Vyúčtování finan čních vztah ů  
  

Obec Malá Štáhle  obdrželo v roce 2006 účelové prostředky, které musí v rámci finančního 
vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 vyúčtovat. 

  

Účelové prostředky Poskytnutá 

dotace 

Čerpání 

k 31.12.2006 

vrácení  do SR 

Dotace na státní správu 2 179 Kč 2 179 Kč 0 
Na aktivní politiku 
zaměstnanosti - VPP 

263 884 Kč   263 884 Kč 0 

Volby do Parlamentu a ZO 42 678 Kč 38 132,50 Kč 4 545,50 Kč 

Dotace celkem 308 741,-  Kč 304 195,50 Kč  4 545,50 Kč 
  

  
  
  
  
  
  

 3.  Přezkoumání hospoda ření obce  
  
       V průběhu roku prováděly kontrolu hospodaření a vedení agendy výbory finanční 
podle plánu práce a pokynů zastupitelstva obce výbor kontrolní ( 8 kontrol) a finanční 
(4 kontrol). Výsledky byly projednány bezprostředně s účetní a se starostou. 

Kontrola provedená na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu 
vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů. Kontrolu provedl 
Ing. Karel Ondrášek – daňový poradce  dne 19. 7. 2006 na Obecním úřadě Malá Štáhle. 
Kontrola byla provedena na základě smlouvy o kontrolní činnosti uzavřené jako dílčí 
část kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb. § 29. 
Uskutečněná část kontroly vychází ze střednědobého plánu obce. Zápis o kontrole je 
přílohou závěrečného účtu. 

Výsledky hospodaření byly podrobeny kontrole řádnou prověrkou podle § 42 
zákona o obcích odborem kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského dne 11.4.2007. 
O výsledku prověrky byla pořízena Zpráva, která je přílohou závěrečného účtu. 
Součástí závěrečného účtu jsou i Opatření k nápravě nedostatků, přijaté zastupitelstvem 
obce při projednávání závěrečného účtu. 



      

  

  

  

     4.  Závěrečný výrok  

  

            Hospodářský výsledek je ziskový,  závěrečný účet Obce Malá Štáhle  

  

schvaluje  bez výhrad. 

  

  

  

             Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od  20. dubna do 10. května 2007 a  
projednán na veřejné schůzi dne  28. dubna 2007 a schválen zastupitelstvem obce na 
jednání dne 4. května 2007. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ a opatření 
k nápravě nedostatků byly projednány  a  schváleny na jednání ZO dne 4. května 2007. 

  
  
________________________                                         ________________________ 

 Neshoda Vladimír                                                         Ing.Miroslav Pospíšil v.r. 
   místostarosta                                                                 starosta 

 


