
Závěrečný účet obce 
za rok 2012 

 
 
Závěrečný účet obce podle § 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za 
období od 01.01.2012 do 31.12.2012 podkladem k jeho zpracování byly následující 
dokumenty:. 
 

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 ze dne 07.02.2013. 
Přezkoumání bylo provedeno dne 07.02.2013 pracovnicí odboru kontroly Krajského 
úřadu Středočeského kraje pí. Koudelnou. 

2. Roční přehled aktiv a pasiv obce k 31.12 2012 
3. Příjmy a výdaje rozpočtu ke dni 31.12 2012                                           . 

 
A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 

 
       1.  Rozpočtované příjmy obce (vč. Přijatých dotací) ve výši  5.536.000,-Kč, byly               
            schválenou úpravou rozpočtovány na 7.008.216,- Kč.  
           Celkové příjmy obce za rok 2012 činily 6.998.361,75,-Kč (bez konsolidace). 

1. Rozpočtované výdaje obce ve výši 4.725.000,-Kč, byly schválenou úpravou  
      rozpočtovány na 5.557.518,46 Kč  

            Celkové výdaje obce za rok 2012 činily 5.525.314,54 Kč (bez konsolidace). 
 
                                                      Plnění příjmů a výdajů za rok 2012. 
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 
 
  

Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Plnění 
k 31.12.2012 

  

Třída 1 – daňové příjmy 5.080.000 6.387.293 6.380.100,45   
Třída 2 – nedaňové příjmy 252.000 266.949 264.287,30   
Třída 3 – Kapitálové příjmy 104.000 202.520 202.520   
Třída 4 – Přijaté dotace 100.000 151.454 1.036.663,87   
Příjmy celkem 5.536.000 7.008.216 6.998.361,75   
Třída 5 – Běžné výdaje 4.725.000 5.505.918,46 6.358.924,41   
Třída 6 – Kapitálové výdaje 0 51.600 51.600   
Výdaje celkem 4.725.000 5.557.518,46 6.410.524,41   
Saldo: Příjmy - Výdaje 632.000 -3.254.842,26 -3.265.044,05   
Třída 8 - financování      
Přijaté úvěry a půjčky      
Splátky úvěrů 632.000 632.000 632.000   
Fond rezerv      
Fond …..      
Prostředky minulých let      
Financování celkem 632.000 632.000 632.000   
Přebytek (-), ztráta (+) -811.000 -1.450.697,54 -1.473.047,21   
 
 
 
            V roce 2012 byla zaznamenána převaha příjmů nad výdaji o 1.473.047,21Kč, 
             o které se zvýšil stav bankovního účtu. 

 



3. Stav účtů k 31.12 2012 v účetnictví 
      Na účtu  KB 9323201/0100….                               1.820.078,15Kč 
      Na účtu  KB 2                                                         2.083.540,18Kč 
      Na účtu  ČMZRB                                                           1.404,27Kč 
      Celkem na účtech                                                     3.905.022,60Kč 
 
 
 
 
4. Stav účtů k 31.12.2012 v bance 
 Na účtu  KB 9323201/0100….                               1.820.078,15Kč 
      Na účtu  KB 2                                                         2.083.540,18Kč 
      Na účtu  ČMZRB                                                           1.404,27Kč 
      Celkem na účtech                                                     3.905.022,60Kč 
 
 
 
                                    finanční Aktiva celkem              3.905.022,60Kč 
 
                          Prostředky obce byly čerpány v souladu s plánem výdajů . 
 
 
 

A) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním 
fondům a jiným rozpočtům: 

 
1. K 31.12 2012 byly čerpány a vyúčtovány dotace na místní správu v částce 116.600,-Kč 

a volby 25.654,-Kč 
 

B) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona č. 
128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2000 
Sb. 

 
1. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na žádost obce v období 07.02.2013  

pracovnicí odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 
2. Přezkoumání bylo provedeno podle § 2 zák.č.420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření ÚSC a DSO. 
 

 
3. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 07.02.2013 byly 

zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb. 

 
 
 
 
 
    



A) Závěr 
 
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce obsaženým v bodu A, závěrům 
kontroly hospodaření v bodě C a celkovému výsledku hospodaření za sledované období 
navrhuji zastupitelstvu obce odsouhlasení závěrečného účtu obce  „s výhradou“ a uložit 
opatření k nápravě dle plánu. 
 
 
V Babicích  Dne 23.05.2013 
 
      Vypracoval: Šťastná Věra 
 
      Schválil: 
 
 
Zveřejnění  vyvěšeno:…24.5.2013…………. 
                   sejmuto:……7.6.2013………..


