Obec Točník
IČO : 00509833

Závěrečný účet obce Točník za rok 2011

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisu zveřejňuje obec Točník závěrečný účet obce za rok 2011.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

schválený rozpočet
1 649 000,00
517 000,00
10 000,00
810 000,00
2 986 100,00

2 974 100,00
12 000,00
2 986 100,00

upravený rozpočet
1 858 000,00
183 000,00
43 000,00
902 100,00
2 986 100,00

2 084 100,00
902 000,00
2 986 100,00

skutečnost
1 841 094,06
146 391,00
39 930,00
449 368,34
2 476 783,40

% plnění
99,09
80,00
92,86
49,81
82,94

1 626 229,50
831 902,00
2 458 131,50

78,03
92,23
82,32

Příloha : Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2011 - plnění rozpčtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
Obec Točník hospodařila v roce 2011 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011, který byl schválen na
veřejném zasedání dne 28.2.2011 viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 391.
Byla provedena 2 rozpočtová opatření ze dne 9.9.2011 a 19.12.2011

2) Hospodaření s majetkem obce
K 31.12.2011 byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a
účetními stavy.

Aktiva :
Pasiva :

stav k 1.1.2011

stav k 31.12.2011

5.177.000,-5.177.000,--

9.323.987,94
9.323.987,94

Příloha : Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2011, inventurní soupisy, rozvaha ÚSC
k 31.12.2011

Obec Točník má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND a TRENDBOND, se zůstatkem
k 31.12.2012 ve výši Kč 1.159.485,30 a dále vlastní akcie České spořitelny ve výši Kč 20.000,-.
3) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady :
• Provozování parkoviště
Výsledek hospodaření k 31.12.2011 činil Kč 486.560,31
(převedeno na běžný účet obce Točník)

4) Hospodaření obce
Obec Točník nezaložila příspěvkovou organizaci, nehospodařila s cizími prostředky a nevytvářela peněžní fondy.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem 420/2004Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Bc. Vladimírem
Vackem a Marií Formanovou. Přezkoumání se uskutečnilo dne 22.11.2011 a 7.3.2012.
Závěr : při přezkoumání hospodaření obce Točník za r.2011 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) :
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
• Rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, resp.
Nebyl sestaven zpravidla na období 2 – 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční
rozpočet.
byly zjištěny nedostatky spočívající v :
(§ 10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.)
• C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předchozí roky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2011 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění :
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,04 %
2,28 %
0,00 %

6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu , státním fondům a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně za rok 2011
Přijaté dotace :
ÚZ

účel

položka

poskytnuto

vyčerpáno

vráceno

%

98005

sčítání lidu

4111

1.176,-

0

1.176,-

0

Příloha : tabulky finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za r.2011 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r.2011, a to s výhradou nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Točník, IČO: 00509833“ za rok 2011 a přijímá tato opatření : odstranění zjištěných
nedostatků do 30.6.2012.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu v Točníku v době
úředních hodin v pondělí od 20.00 – 22.00 hodin.

V Točníku dne 11.června 2012

Vyvěšeno : 10.06.2012
Sejmuto :

24.06.2012

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

………………………………………….
Petr Mol, starosta obce

Zpráva o provedených nápravných opatření :
1) ÚSC provedl nápravu, a to správným zaúčtováním , obec dostala na základě darovací smlouvy
pozemek parc. č.363/4 a zařazení pozemku provedla zaúčtováním na účet 031 dnrm podání návrhu
na KÚ, tj. 18.1.2012.
2) ÚSC již účtuje na podrozvahovém účtu 902 o drobném hmotném majetku pod stanovenou hranici.
3) ÚSC přijal opatření o účetních dokladech, které jsou od 1.1.2012 účtovány bezodkladně po zjištění
skutečností.
4) ÚSC schválil dne 26.3.2012 rozpočtový výhled na rok 2013-2015, celkové příjmy Kč 7.700.000,- a
celkové výdaje Kč 7.400.000,-.

