Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2009
údaje o hospodaření obce v roce 2009
Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem obce dne
22.12.2008 a činil:
V příjmech:
Ve výdajích:
Financování (+/-)

5 306 500 Kč
4 711 500 Kč
595 000 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 čtyři rozpočtová opatření:
1.

V příjmové části došlo k navýšení rozpočtu o 716 000 Kč, ke změnám došlo především
v položkách (+ navýšení, - snížení):
a. Příjmy z daní a poplatků
- 62 500,b. Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladny
+20 500,+46 500,c. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
d. Ostatní neinvest. transfery – veřejně prospěšné práce
+300 000,e. Investiční přijaté transfery od krajů
+175 000,-336 000,f. Investiční přijaté transfery ze státních fondů
g. Zemědělská činnost
+14 500,h. Silnice – dary
+5 000,i. Lesní hospodářství
+2 000,j. Tělovýchova - dary
+15 000,+42 000,k. Odvádění a čistění odpadních vod
l. Komunální služby a územní rozvoj – pojistná událost
+18 000,m. Bytové hospodářství
+10 000,n. Sběr a svoz odpadů – EKO-KOM
+16 000,o. Činnost místní správy – dar od ČEZu (dovybavení MFD) +450 000,+1 500,p. Finanční vypořádání minulých let

2.

Na základě vývoje příjmů a čerpání rozpočtu schválilo zastupitelstvo obce změny ve
výdajové části a původní rozpočet byl zvýšen v čerpání o 941 500 Kč. Ke změně došlo
především:
a. Silnice
-110 000,b. Odvádění a čištění odpadních vod
+33 500,c. Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání
+8 000,d. Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků
+55 000,e. Tělovýchova - majetek
+15 000,f. Bytové hospodářství
+22 500,-9 500,g. Veřejné osvětlení
h. územní plánování
-140 000,i. Aktivní politika zaměstnanosti VPP
+194 500,j. sběr a svoz komunálních odpadů
-8 500,k. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
-9 000,l. Zastupitelské orgány
+4 000,m. Volby do Evropského parlamentu
+20 500,n. Region.a místní správa –multif.dům v obci
+860 500,o. Služby peněžních ústavů
+5 000,1

3. Vzhledem k přijatému dlouhodobém úvěru a změně splátek
upraveno následovně:
• položka 8123 – dlouhodobé přijaté prostředky
• položka 8124 – uhrazené splátky dlouh. úvěr (snížení)
• položka 8115 – změna stavu na bankovních účtech(+/-)

bylo financování
194 500,111 000,80 000,-

Rozpočtová opatření byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce
č. 1 dne 2.4.2009
č. 2 dne 15.6.2009
č. 3 dne 2.9.2009
č. 4 dne 16.12.2009
o po uvedených změnách byl upravený rozpočet:
V příjmech:
Ve výdajích:
Financování (+/-)

6 022 500 Kč
5 653 000 Kč
369 500 Kč

1. Hospodaření obce v roce 2009
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 31.12.2009 činilo:
v příjmech

5 715 841,88 Kč z toho:

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

1 200 416,80 Kč
420 227,14 Kč
476 400 Kč
3 618 797,94 Kč

Ve výdajích

5 593 473,87 Kč

běžné výdaje
kapitálové výdaje

1 875 135,92 Kč
3 718 337,95 Kč

financování

-122 368,01 Kč

Změna stavu
Přijatý úvěr
Splátky úvěru

166 782,99 Kč
3 013 374 Kč
-3 302 525 Kč

Příjmy z daní, poplatků a přijatá dotace tvoří převážnou část příjmů rozpočtu obce.
Výdaje jsou rozloženy mezi běžné (33,5 %) a kapitálové (66,5 %). Převážná část
výdajů běžných jsou:
údržba komunikací
33 580,30
odvádění a čištění odpadních vod
180 452,70
školní a předškolní výchova
64 423,kultura, tělovýchova a dary obyvatelstvu
86 497,bytové hospodářství
57 990,veřejné osvětlení
24 730,komunální služba a rozvoj – VPP
443 518,nakládání s odpady
81 156,péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40 263,zastupitelstva obcí
233 376,volby do Evropského parlamentu
18 043,činnost místní správy
584 777,42
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výdajů kapitálových:
budovy (multifunkční dům)
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – územní plán
stroje a zařízení (topná jednotka)

3 589 664,45
110 000,18 673,50

Přehled o stavu hospodaření obce Malá Štáhle

Kč
5 715 841,88
5 593 473,87
122 368,01
122 368,01

Příjmy
Výdaje
Saldo příjmy mínus výdaje
Financování
Přijaté bankovní úvěry
Změna stavu na bank. účtech
Úhrada dlouhodobých úvěrů
Saldo včetně financování
Pohledávky + poskytnuté provozní zálohy
Závazky
Rozdíl závazky a pohledávky obce
Výsledek hospodaření
K 31.12.2009
Stav rozpočtového hospodaření
k 31.12.2009 = zisk

3 013 374,00
166 782,99
-3 302 525,00
0
38 717,00
- 24 696,00
14 021,00

136 389,01

136 389,01

Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2009
- běžné účty
- účelové fondy
- sdružené prostředky

124 960,23Kč
0
Kč
0
Kč

Celkem finanční prostředky
Přijatý úvěr
Stav finančních prostředků obce

124 960,23 Kč
- 2 073 076 Kč
- 1 948 115,77 Kč

2. Vyúčtování finančních vztahů
Obec Malá Štáhle obdrželo v roce 2009 účelové dotace, které musí v rámci finančního
vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009 vyúčtovat.
Účelové prostředky

Poskytnutá
dotace

Čerpání
k 31.12.2009

vrácení do
SR

Zabezpečení provozu kontaktních
míst veřejné správy – Czech Point

79 837 Kč

67 963 Kč

11 874 Kč

Volby do Evropského parlamentu

20 630 Kč

18 043 Kč

2 587 Kč

Příprava proj. dokumentace 2009

175 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Dotace na přípravu projektové dokumentace bude čerpána v roce 2010
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Účelové dotace, které nepodléhají finančnímu vypořádání se SR
Dotace na státní správu

7 400 Kč

7 400 Kč

0 Kč

Multifunkční dům v obci - SZIF

2 885 666 Kč

2 885 666 Kč

0 Kč

Zalesňování zemědělské půdy

46 507,94 Kč

46 507,94 Kč

0 Kč

Aktivní politika zaměst. - VPP

415 631 Kč

415 631 Kč

0 Kč

3 630 671,94 Kč

3 441 210,94 Kč

14 461 Kč

Dotace celkem

3. Přezkoumání hospodaření obce
V průběhu roku prováděly kontrolu hospodaření a vedení agendy výbory finanční a
kontrolní podle plánu práce a pokynů zastupitelstva obce, výbor kontrolní ( 5 kontrol) a
výbor finanční (4 kontroly). Výsledky byly projednány bezprostředně s účetní a se
starostou, zprávy předloženy a schváleny zastupitelstvem obce.
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 20. 8. 2009 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 zákona č.
420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků kontroly
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 19.4.2010. 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 se
schvaluje bez výhrad.

Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 26. dubna do 12. května 2010 a
projednán na veřejné schůzi dne 30.dubna 2010 a schválen zastupitelstvem obce na jednání
dne 13. května 2010. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ a opatření
k nápravě nedostatků byly projednány a schváleny na jednání ZO dne 13. května 2010.

________________________
Neshoda Vladimír
místostarosta

________________________
Ing.Miroslav Pospíšil v.r.
starosta
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