Závěrečný účet obce Králíky za rok 2010
Legislativa: § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010:
Příjmy: daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace
celkem

Schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

3 831 000,4 028 000,3 576 419,1 967 200,1 779 200,1 016 843,600 000,601 000,27 265,99 800,587 210,587 220,----------------------------------------------------------------------------6 498 000,6 995 410,5 207 747,-

Výdaje: běžné po konsolidaci
celkem

5 384 000,-

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

6 331 410,-

5 327 260,-119 513,28
119 513,28

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č.1 (FIN 2-12M období 12/2010).
V roce 2010 bylo plnění daňových příjmů menší než předpokládal schválený rozpočet, který
vycházel ze skutečnosti roku 2009, došlo mírně k poklesu u všech daňových příjmů.Výrazně
došlo k poklesu u příjmu z lesa /za prodej kulatiny/, kdy nám dluží odběratele 1.377 873,-.
Součástí příjmů roku 2010 jsou poskytnuté dotace:
- volby do Poslanecké sněmovny ve výši 35 100,- . Dotace byla čerpána ve výši 18.637,- volby do zastupitelstva obce ve výši 38 000,-, dotace byla čerpána ve výši 18.848,- volby na sčítání lidu ve výši 3.463,nevyčerpané prostředky ve výši 39.078,- budou vráceny v roce 2011.
Obec získala účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně ve výši 14 500,- na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů v Králíkách na nákup přenosné radiostanice Motorola,
která byla celá vyčerpána.
Už se stalo tradicí, že každým rokem zaměstnáváme pracovníky z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce v obcích, jedná se hlavně o údržbu zeleně po obcích a i jiné manuální práce.
Obec získala ze státního rozpočtu ministerstva financí neinvestiční dotaci na mzdy ve výši
225 247,Obec Králíky vlastní 60 % lesa /30% Skřivany, 10% Sloupno/ na hospodaření v lesích, výchovu
lesních porostů do 40 let skutečného věku lesa, na přirozenou i umělou obnovu lesa společenství
obcí získalo finanční prostředky od Krajského úřadu v celkové výši 171 110,- pro období 2007 –
2013.
V roce 2010 dále byly zaplaceny výdaje v souvislosti s výstavbou sociálního zařízení na hřišti a
to na projektovou dokumentaci v částce 50 000,- . Obec investovala do vybudování 4 ks přípojek
u 4 parcel v Řehotech částku 545 491,-Kč
U kulturního domu byl vybudován bezbariérový přístup a nová zámková dlažba v hodnotě
160 914,-Kč

Významnou část výdajů tvořily výdaje na svoz komunálního odpadu 25 692,- /kontejnery na
sběrném dvoře a u KD/ viz příloha č.6. Náklady na žáky dojíždějící do ZŠ a MŠ činily 404 171,bod 3)
Obec pokračuje ve splácení úvěru ve výši 664 000,-/rok u KB na plynofikaci KD.
2. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně ke dni 31.12.2010
Obec vede dva účty u České spořitelny pobočka Nový Bydžov a jeden účet u Komerční
banky pobočka Nový Bydžov
Základní běžný účet u Čs
zůstatek
895 049,55 Kč
Účet lesů společný
zůstatek
438 324,72
KB účet
zůstatek 2 065 484,04
Úvěrový účet
zůstatek
386 901,Stav v pokladně
zůstatek
0 (k 31.12.musí být nula)
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Přijaté dotace:
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (4112)
- Příspěvek na výkon státní správy
99 800,- Kč
Neinvestiční transfer z všeob. pokladny st. rozpočtu (4111)
- Dotace na výdaje na volby do Poslanecké sněmovny
- Dotace do zastupitelstva obce
- Dotace na sčítání lidu
Neinvestiční transfer poskytnutý od kraje (4122)
- Dotace pro SDH
- Dotace na hospodaření v lesích

35 100,- Kč
38 000,3 463,14 500,- Kč
171 110,-

Neinvestiční transfer ze st. rozpočtu ministerstva financí (4116)
- Dotace z ÚP
225 247,- Kč
Poskytnuté dotace:
Neinvestiční dotace obcím (pol. 5321)
- Město Nový Bydžov – příspěvek na ZŠ a MŠ
- OÚ Skřivany
- OÚ Petrovice
- OÚ Prasek
Ostatní nein. transfery neziskovým organizacím (5229)
- Svaz měst a obcí členský příspěvek
- Spolek pro obnovu venkova členství

329 271,- Kč
50 840,19 929,4 131,-

2 877,2 000,-

Neinvestiční transfer dobrovolným svazkům obcí (5329)
- Mikroregion Novobydžovsko členství
1 970,- Kč
4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků
Stav majetku k 31.12.2009
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
580 100,70

-

Dlouhodobý hmotný majetek
z toho stavby (021)
pozemky (031)
samostatné movité věci (022)
drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)
finanční majetek akcie (069)

-

Oběžná aktiva
zásoby
pohledávky krátkodobé
Běžný účet
Aktiva celkem
Pasiva celkem

5.
-

Závazky krátkodobé k 31.12.2010
321 dodavatele
331 mzdy za rok 2010
342 jiné přímé daně
336 SP a ZP
343 daň z přidané hodnoty
347 závazek ke st. rozpočtu vratky dotace
349 neuhr. fa. neinvestič. nákl.na školu
389 dohadné účty pasivní k zálohám

71 791 174,63
19 803 535,98
49 434 451,11
1 462 660,70
965 526,84
125 000,617 000,-

1 663 236,50,- Kč
3 398 858,31
78 050 370,14
76 957 727,30

421,41 782,5 581,11 519,196 703,39 078,3 080,148 415,-

6. Pohledávky k 31.12.2010

-

Neuhrazené vystavené faktury (311)
Přefakturace vody
Nájemné z bytu xxxx,xxx
Xxxxxx pronájem KD
xxxx popl. ze vstup.
p. xxxxx. KS neuhrazená
xxx pronájem KD
xxxx pronájem KD
Les neuhrazené faktury
Palivo – samovýroba

-

Poskytnuté provozní zálohy (314)
Za elektřinu
Za plyn
Za vodu

-

Neuhrazené rozpočtové příjmy (315)
Poplatek za svoz komunál. odpadu

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku

3 470,- Kč
5 905,11 300,30 000,1 500,7 500,68 678,87
1 377 873,55
2 200,-

110 695,26 720,11 000,-

4 550,-

V roce 2010 obec nakoupila pozemky v hodnotě 423 906,- obec získala 60% pozemků
v restituci z bývalého velkostatku Skřivany v hodnotě 12 897 504,Obec prodala v roce 2010 pozemky v hodnotě 78 084,94
8. Jmění a upravující položky k 31.12.2010
Účet 401- jmění účetní jednotky
Účet 403- dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406 – oceňovací rozdíly při změně metody
Celkem

75 014 588,66
198 000,- 1 206 808,79
74 005 779,87

9. Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na
základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1, zákona 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů.
viz příloha č.5 – zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2010
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem auditu na veřejném zasedání dne
7.4.2011
10.Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Králíky schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2010 s výhradou a přijímá následující opatření:
viz příloha č. 9

Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2010
2. Rozvaha k 31.12.2010
3. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010
4. Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010
5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010
6. přehled o přijatých dotacích a jejich čerpání za rok 2010
7. hospodaření ve společných lesích za rok 2010
8. rekapitulace odvozu odpadů za rok 2010
9. opatření k nápravě chyb
V Králíkách dne 26.4.2011
Vypracovala: Vokálová M.
Tomáš Pohl
starosta

Vyvěšeno: 28.4.2011
Sejmuto: 30.5.2011

Závěrečný účet obce Králíky za rok 2010 včetně příloh
je připraven k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní
v úředních hodinách a na elektronické úřední desce
www.kraliky.info a občané mohou uplatnit své
připomínky buď písemně
nebo ústně do 2 .6. do 19,00 h na veřejném zasedání.

