Závěrečný účet obce Dlouhá Stráň za rok 2011
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění
pozdějších předpisů je závěrečný účet obce projednáván v zastupitelstvu obce
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za minulý
kalendářní rok.
Závěrečný účet je před jeho projednáním vyvěšen na úřední desce obce
nejméně po dobu 15 dní .
Závěrečný účet obsahuje :
- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za uplynulý rok
- zprávu o výsledku hospodaření za uplynulý rok
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- podkladové sestavy k ZÚ obce
Údaje o hospodaření obce za rok 2011
Rozpočtový výhled byl zpracován a schválen na veřejném zasedání ZO dne
24.10.2008 v celkové výši 1.400.000,- Kč v příjmech i ve výdajích.
Zpracovaný výhled
Zpracovaný plán na rok 2011
Daňové příjmy
1.250
1.010
Poplatky
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Nedaňové příjmy
5
x
Pronájmy pozemků
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5
Kapitálové příjmy
x
30
Dotace
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1.478
Rozpočet na rok 2011 byl schválen na veřejném zasedání dne 17.12. 2010 jako
rozpočet vyrovnaný v příjmech i ve výdajích v částce 1.301.000,- Kč
Průběžné čerpání rozpočtu za 1-5/2011 bylo projednáno na veřejném zasedání
ZO dne 17.6.2011, za období 1-8/2011 bylo projednáno na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 16.9.2011 a za období k 30.11.2011 na veřejném
zasedání ZO dne 16.12.2011.
V roce 2011 byla přijata a schválena celkem 2 rozpočtová opatření.
Přijatá rozpočtová opatření :
Rozpočtové opatření č. 1
schváleno na veřejném zasedání 17.6.2011.
Plánované příjmy v částce 1.478 tis.Kč se snižují o 21.757,- Kč na 1.456.243,- Kč
Plánované výdaje v částce 1.478 tis. Kč se zvyšují o 21,590,- Kč na 1.499.590,- Kč

Schodkový rozdíl rozpočtu ve výši 43.347,-Kč je kryt kladným hospodařením v minulých
letech a je proúčtován třídou 8

Rozpočtové opatření č. 2 –
schváleno na veřejném zasedání 16.12..2011
příjmy se snižují o částku 168.445,- Kč na částku
výdaje se snižují o částku 159.797,- Kč na částku

1.287.798,- Kč
1.339.793,- Kč

Výsledný rozpočet byl v konečné podobě schválen jako schodkový a minusový rozdíl příjmů a výdajů
v celkové výši 51.995,-Kč byl proúčtování třídou 8 financování.

schváleno na veřejném zasedání 16. 12. 2011

Hospodaření obce :
Údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v sestavě plnění rozpočtu a výkazu Fin 2-12 M , které jsou nedílnou
součástí závěrečného účtu obce.
Plnění rozpočtu
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Výdaje
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Financování

Běžné výdaje , které byly převedeny na základě dohod a smluv jiným
organizacím na základě schválení v zastupitelstvu obce v roce 2010.
1.Smluvní členský příspěvek pro MSH ve výši 10,- na obyvatele +
5,- Kč na manažera Mikroregionu
1.320,-Kč
2.Příspěvek na PO dle uzavřené smlouvy s MěÚ Bruntál
18.000,-Kč
3.Příspěvek na NIV pro ZŠ dle uzavřené smlouvy s MěÚ Bruntál
dle předložených faktur za 1 a 2 pololetí celkem
11.910,Kč
4.členské příspěvky sdružení MAS Nízký Jeseník ve výši 3,- Kč na obyvatele
210,-Kč
Komentář k závěrečnému účtu obce :
Příjmy z daní a poplatků činí stále největší část příjmů obce .
Daňové příjmy
895.019.28 Kč to je 69,5 %
Nedaňové příjmy
185.886,49 Kč to je 14,43 %
Kapitálové příjmy
12.046,- Kč to je 0,94 %
Dotace
194.847,- Kč to je 15.13 %
Příjmy celkem

1.287.798,77

z celk.příjmů
z celk.příjmů
z celk.příjmů
z celk.příjmů

100%

V roce 201´1 obec zaměstnávala na veřejně prospěšné práce 2 pracovní síly od
1.4.2011 do 31.10.2011 a od 12.11.2011 do 31.12.2011 1 pracovní sílu. a od ÚP
obdržela dotaci ve výši 134.,274,- Kč, spolufinancovanou prostředky z EU,
vedenou pod ÚZ 13234
Na správu obce jsme obdrželi dotaci v celkové výši 60.100,- Kč.
Výdaje obec Dlouhá Stráň použila na základní běžné potřeby obce podle
jednotlivých kapitol a to zejména na nákup ostatního materiálu ,paliva , mzdy
pracovníkům na VPP, nákup PHM do techniky na údržbu zeleně v obci,
zalesňování obecního lesa, odměny zastupitelstvu obce , mzdy účetní a úklidu
OÚ , zákonné odvody z mezd , na elektriku VO a OÚ, poštovného, na telefonní
hovory a internet, nákup ostatních služeb nevýrobní povahy , pojištění lesního a
obecního majetku včetně připojištění členů ZO proti chybným rozhodnutím
přibližování dřeva koňmi, ale i na financování několika setkání s občany např.
Jarní setkání, Mikulášský večírek , letní Stráňské slavnosti, práce s dětmi a
životní jubilea občanů. Mimo pravidelné likvidace domovních odpadů se obec
zapojuje do svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů z obce. V roce
2011 jsme provedli opravu podlahy , stropu a dveří chodby vedoucí do sálu u
OÚ a celkovou opravu sálu – oprava omítek, výměna stropních světel a
celkové vymalování.

Stav finančních prostředků obce k 31.12.2011 :
Obec Dlouhá Stráň má otevřen 1 bankovní účet u KB Bruntál, na kterém bylo k
31.12.2011 celkem 1.408.971,49 Kč.
V pokladně OÚ nebyla k tomuto datu žádná finanční hotovost.
Obecní úřad v Dlouhé Stráni eviduje pohledávku za dodavateli – ve výši
9.170,- Kč – záloha na spotřebovanou elektriku . Jiné evidované pohledávky a
závazky nejsou žádné.
K 31.12.2011 nemá obec Dlouhá Stráň sjednány žádné dlouhodobé ani
krátkodobé úvěry a jiné pohledávky vůči jiným organizacím.
Ukazatel dluhové služby k 31.12.2011 činil 0 % .
V únoru 2011 vracela částku 10.647,- Kč - vypořádání roku 2010 dle pokynů
KÚ- MSK Ostrava.

V Dlouhé Stráni dne 18.2.2011
Vyhotovila : Fojtíková L.
Perďoch Jiří
starosta obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Stráň za rok 2011
bude tvořit nedílnou součást závěrečného účtu obce, která bude provedena dne
28.3.2012
kontrolním oddělením KÚ MSK Ostrava .
Přílohy závěrečného účtu obce Dlouhá Stráň :
1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M k 31.12.2011
2.Rozvaha k 31.12.2011
3.Hlavní kniha -předvaha analytická k 31.12.2011
4.Plnění rozpočtu k 31.12.2011
5.Závěrečný účet - příjmy a výdaje podle tříd
6.Závěrečný účet - příjmy a výdaje podle organizací
7.Závěrečný účet aktiva a pasíva porovnání roků 2009,2010 a 2011
8.Závěrečný účet porovnání příjmů a výdajů roků 2009,2010 a 2011
9.Porovnání závazků za roky 2009,2010 a 2011
10.Porovnání pohledávek za roky 2009,2010 a 2011

11.Výpis z účtu u KB Bruntál k 31.12.2011
12.Ukazatel dluhové služby k 31.12.2011
13.Plněné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011

