Závěrečný účet obce Štichov za rok 2012
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 – 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zpracovala obec Štichov návrh závěrečného účtu. Při
zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky, z výsledku provedené inventarizace,
evidence majetku a dalších pomocných podkladů. Návrh závěrečného účtu byl před jeho
schválením vyvěšen na úřední desce tak, aby byla dostatečná možnost k jeho vyjádření ze
strany občanů, jak ukládá výše uvedený zákon.
Obec Štichov hospodařila v roce 2012 na základě schváleného rozpočtu, který byl sestaven
jako schodkový - rozpočtované výdaje převyšovaly příjmy z důvodu plánované rekonstrukce
budovy bývalé školy využívané nyní ke kulturním účelům. Příjmy byly rozpočtovány ve výši
899 300 Kč, výdaje ve výši 1 048 750 Kč, schodek činil 149 450 Kč, jeho pokrytí bylo
zajištěno z rezerv minulých let. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 3. 2. 2012. Do
této doby obec hospodařila dle pravidel rozpočtového provizoria, které OZ schválilo 4. 11.
r. 2011.
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Obec obdržela následující dotace:
dotace na výkon státní správy:
dotace z PSOV č.p. 28 výměna oken
dotace z havarijního fondu rekonstr. č.p. 28
dotace na volby do KZ a Senátu
dotace na volbu prezidenta

19

82,10

60 100,- Kč
130 000,- Kč
150 000,- Kč
29 500,- Kč
2 000,- Kč

Dotace na rekonstrukci č. p. 28 byly zcela vyčerpány, dotace na volby čerpány byly jen zčásti,
nevyčerpaná částka ve výši 16 419,- byla vrácena zpět na účet KÚ v řádném termínu.

Obec provedla několik úprav rozpočtu:
a to rozpočtovým opatřením č. 1, které bylo schváleno dne 16. 6. 2012. Příjmy nebyly
změněny, výdaje byly navýšeny o 7 400,- Kč, pokrytí zajištěno z rezerv minulých let.
Dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 2 Příjmy i výdaje byly navýšeny o 1 980 Kč. OZ
pak tuto změnu schválilo dne 14. 9. 2012.
Další úprava rozpočtu schválena dne 14. 9. 2012 rozpočtovým opatřením č. 3. Zde byly
příjmy navýšeny o 130 000 Kč, výdaje navýšeny taktéž o 130 000 Kč.
Následovalo rozpočtové opatření č. 4, schválené dne 14. 9. 2012. Příjmy i výdaje navýšeny o
12 400 Kč.
Dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 5, které bylo schváleno OZ dne 1. 12. 2012.
Příjmy nebyly navýšeny, u výdajů došlo k ponížení výdajů o 9 600 Kč.
Následovalo rozpočtové opatření č. 6, schválené OZ též dne 1. 12. 2012. Příjmy byly
navýšeny o 29 500 Kč, výdaje o 33 140 Kč. Pokrytí rozdílu plánováno z fondu rezerv.
Dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 7, příjmy navýšeny o 150 000 Kč, výdaje o
22 000 Kč, schváleno dne 1. 12. 2012.
Poslední bylo rozpočtové opatření č. 8, navýšení příjmů i výdajů o 2 000 Kč, schváleno dne
15. 3. 2013.
Celkem úprava příjmů ve vlastním schváleném rozpočtu činily: + 325 880 Kč.
Celkem úprava výdajů ve vlastním schváleném rozpočtu činily: + 199 320 Kč.
Rozpočet po provedených změnách činil: příjmy 1 225 180 Kč, výdaje 1 248 070 Kč.
Skutečnost plnění příjmů k 31. 12. 2012 k upravenému rozpočtu činila 94,26 %
Upravený rozpočet:
1 225 180,- Kč
Skutečnost k 31. 12. 2012: 1 154 828,23 Kč
Skutečnost čerpání výdajů k 31. 12. 2012 k upravenému rozpočtu činila 94,03 %
Upravený rozpočet:
1 248 070,- Kč
Skutečnost k 31. 12. 2012:
1 173 619,80 Kč
Skutečné plnění příjmů a čerpání výdajů podle jednotlivých položek platné rozpočtové
skladby je patrné z výkazu FIN 2-12M, který je přílohou závěrečného účtu.
Stavy na účtech k 31. 12. 2012:
Účet 231 0100 - bankovní účet u KB Holýšov :

513.288,36 Kč

Obec vlastní 313 221 ks podílových listů (KB) v hodnotě k 31. 12. 2012 : 484.615,53 Kč
(účet 069)
Stav majetku obce byl k 31. 12. 2012 následující:
budovy a stavby 021 – 8.113.229,- Kč,
samostatné movité věci a soubory mov. věcí 022 – 41 377,- Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 – 562.896,30 Kč
pozemky 031 – 2.753.789,- Kč
ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 – 484.615,53 Kč
zboží na skladě 132 – 1 428,- Kč.

Stav pohledávek k 31. 12. 2012 činil:
z toho: účet 315 43 pohledávky za odpad
účet 314
zálohy
z toho na plyn
na el. energii

28 930,- Kč
6 400,- Kč
22 530,- Kč
4 270,- Kč
18 260,- Kč

Nezaplacené faktury, které obec k 31. 12. 2012 vyfakturovala – účet 311: 0
Stav závazků - nezaplacené faktury - účet 321: 8.874,95 Kč
- za hovorné telefonu a poskytnuté služby odpadového hospodářství, opravu VO a
údržbu silnic.
Tento stav byl zjištěn při inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, která byla provedena
na základě příkazu starosty obce ze dne 1. 12. 2012 ke dni 31. 12. 2012. Inventarizační zápis
byl schválen na jednání OZ dne 15. 3. 2013 usnesením č. 1/2013.
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno KÚ Plzeň dne 23. 4. 2013 s výsledkem –
c) byly zjištěny závažné chyby a nedostatky: překročení působnosti – změny rozpočtu
nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.
Tento nedostatek vznikl tím, že bylo opomněno schválit pověření starosty k provádění
rozpočtových změn (jak je prováděno každoročně zároveň při schvalování rozpočtu),
rozpočtová změna byla provedena ještě před jejím schválením.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou
závěrečného účtu.
Veškeré přílohy, které jsou součástí závěrečného účtu obce, jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě v úředních hodinách OÚ.
Občané se mohou vyjádřit či připomínkovat závěrečný účet do 24. 5. 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce dne:
Ve Štichově dne: 7. 5. 2013
Vyvěšeno:
Sejmuto:

