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Závěrečný účet obce za rok 2010

( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 ( údaje jsou v tis. Kč )

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k
rozpočet opatření rozpočet 31.12.2010 upravenému

rozpočtu
Tř. 1 - Daňové 4270,1 465,- 4735,4 4735,4 100

příjmy
Tř. 2 - Nedaň. 1 280,5 123,2 1 403,7 1 434,5 102

příjmy
Tř. 3- - - 10,8 10,8 100

Kapitál. příj my
Tř. 4 - Přijaté dotace 120 775,6 895,6 2095,6 233

Příjmy celkem 5670,6 1375,1 7045,7 8276,6 117
Tř. 5 - Běžné výdaje 6706,2 983,1 7 689,3 8453 109

Tř. 6 - Kap. výdaje 459,5 443,- 96
Výdaje celkem 6706,2 1442,6 8148,8 8896,- 109

Saldo: - - 1 103,- 619,4 56
Příjmy,výdaje

Prostředky z min.let - - 1 103,- 619,4 56
Financování - - 1103,- 619,4 56

celkem
Přebytek (-).ztráta - - - - -

(+)
•...

Údaje o plnění rozpočtu příjmů.výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2 - 12, rozbor čerpání
příjmů a výdajů).

Přijaté dotace - navýšení o 1 200000,- Kč - spořící účet
Kapitálové příjmy- prodej pozemků

2) Stav účelových fondů

Sociální fond stav k 31.12.2010 15 029,64 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a vnitřními směrnicemi schválených zastupitelstvem
obce dne 20.8.2007 usnesením č. 57.
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Údaje o hospodaření s majetkem lze shlédnout v Rozvaze 12/2010
Navýšení DDHM o 41 080,- Kč

3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí ',"\
Finanční vypořádání PO schváleno obecním zastupitelstvem dne {P:':~:... 2011

, v I..j~
usnesemm c... ! ... '.

Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli Výsledek
hospodaření

28449,77 7 112,- 35 561,77

Roční uzávěrka zřízené PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v ZŠ
Zlatá Olešnice.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily 837.769,65 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce.

poskytovatel UZ Učel položka rozpočet čerpání %
KU Liberec Výkon 4112 187.300 187.300 100

stát. správy
MPSV 13234 Dotace OP lidské 4122 214.075,20 214.075,20 100

zdroje - škola
KU Liberec 98071 Volby do PS 4111 28.445,25 28.445,25 100
KU Liberec 98187 Volby do ZO 4111 28.449,20 28.449,20 100
Státní fond Zelená úsporám 379.500,- 379.500,- 100
ŽP zateplení čp.255
celkem 837.769,65 837.769,65

Zůstatek na běžném účtu Obce Zlatá Olešnice k 31.12.2010 činí 2. 445 092,92 Kč a na účtu
soc. fondu činí 15029,64 Kč. Spolu 2460.122,56 Kč.

Zadluženost Obce k 31.12.2010 není.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Obce Zlatá Olešnice za rok 2010 na svém
....... zasedání ZO, které se konalo dne 2011

Zpráva z účetního auditu je k nahlédnutí na Obecním úřadu.

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na elektronické desce OÚ
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Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon Č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce byly vypláceny, přestože
zastupitelstvo obce nestanovilo jejich výši, nebo byly vypláceny v jiné výši, než schválilo
zastupitelstvo - odměna neuvolněného mistostarosty byla vyplácena po celý rok ve výši
5 000, - Kč /měsic, přestože bylo ZO dne 23.3.09 usn. Č. 19 schváleno její navýšení o 200, - Kč /
měsíc.
Splněno: ZO na svém zasedání usn.č. 35 schválilo doplacení odměn mistostarosty a nadále

jejich vyplácení ve výši schválené ZOo

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny-
Inventurou nebyly zjištěny inventurní rozdíly, přestože ve skutečnosti byly vykázány.

Splněno: Chyba nelze zpětně napravit, při inventarizaci za rok 2010 se tato chyba
neopakovala.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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§ 8 odst. 1 a 2 - Účetnictví nebylo správné, jelikož nebylo vedeno v souladu se zákonem o
účetnictví a ostatními právními předpisy nebo obcházelo jejich účel - kontrolou byly zjištěny
chyby v účtování na jednotlivých analytických účtech.

Splněno: Chyby byly odstraněny do konce roku.

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2010

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004
sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 73 odst. 1 - odměny členům zastupitelstva nebyly vypláceny měsíčně, výplata odměn
neuvolněným členům ZO je podmíněna účastí na jednání zastupitelstva.

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2010

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

.... a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,97 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,88 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 13,94 %

V Liberci dne 29.4.2011

Ing. Jana Nováková

Za Krajský úřad Libereckého kraje

kontrolor pověřený přezkoumáním
, .._~
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Starosta obce Zlatá Olešnice pan Jiří Černý prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písmo e) zákona o
přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o

J 2;/J 3


