Návrh závěrečného účtu obce za rok 2006
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006

Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Přijaté dotace
Konsolidace příjmů
Příjmy po konsolidaci
Tř. 5 Běžné výdaje
Tř. 6 Kapitálové výdaje
Výdaje po konsolidaci
Konsolidace výdajů
Saldo: Příjmy-výdaje
Tř. 8 Financování

Schválený
rozpočet
v Kč
3.854.000,00
354.000,00
151.000,00
-15.000,00
4.344.000,00
5.239.000,00
20.000,00
5.244.000,00
-15.000,00
-900.000,00
900.000,00

Rozpočet po
změnách
v Kč
5.272.000,00
524.500,00
45.000,00
601.221,00
-15.000,00
6.427.721,00
6.770.331,00
749.790,00
7.505.121,00
-15.000,00
-1.077.400,00
1.077.400,00

Plnění
k 31.12.2006
v Kč
5.257.901,37
510.207,61
39.450,00
600.196,00
- 22.224,00
6.385.530,98
5.109.072,75
538.845,76
5.625.694,51
-22.224,00
759.836,47
-759.836,47

% plnění
k upravenému
rozpočtu
99,73
97,28
87,67
99,83
148,16
99,34
75,46
71,87
74,96
148,16
-70,53

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2006 vykazuje aktivní výsledek – převahu příjmů nad výdaji v celkové
výši Kč 759.836,47.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje v paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod, kdy
usnesením zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2006 se zrušila veřejná zakázka malého rozsahu „Přeložka
kanalizace Olbramice“.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Sociální fond
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a statutem sociálního fondu ze dne 28. 12. 1998. K 31. 12. 2006
je na účtu 917 – Peněžní fondy evidován zůstatek ve výši Kč 7.946,00.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace, okres Nový Jičín
Náklady
celkem
3.393.197,64

Výnosy
celkem
3.410.683,50

Výsledek hospodaření
běžného úč.období
17.485,86

Ztráta
minulých let
-24.636,12

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
-7.150,26

Roční účetní výkazy - závěrka příspěvkové organizace jsou založeny na obecním úřadu.
4) Souhrn majetku obce Olbramice
DNM celkem
Pozemky
Stavby
Samostatní movité věci
Drobný hmotný majetek
Ned.DHM
DHM celkem
Ceniny

30.410,00
3.335.138,00
3.734.488,96
842.966,00
698.732,62
114.920,00
8.726.245,58
8.804,00

Pohledávky
31503 Nájem za pohostinství
31505 Poplatky za popelnice 2005-06
31514 Poplatky za popelnice 2002-04
Pohledávky celkem

9.754,00
8.259,00
9.700,00
27.713,00

Závazky
321
Dodavatelé
27.464,10
/to jsou nezaplacené faktury, které došly koncem r. 2006 a začátkem 2007, ale týkaly se r. 2006/
331,333,336,342 Nevyplácené mzdy včetně odvodů 113.652,00
Prostředky na běžném účtu

1.752.594,68

5) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
Moravskoslezského kraje a státním fondům
Dotace do rozpočtu obce za rok 2006 činily celkem 450.221,00. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání
v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky
z dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 202,25Kč a volby do zastupitelstva obce ve výši 1.033,92Kč
vráceny dne 5.2.2007.
Poskytovatel
SR-Kraj
SR-Kraj
SR-Kraj
Kraj
Kraj
Ministerstvo
Celkem

ÚZ
98071
98187
15091
328
210
17720

Účel
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zast.obce
Program péče o krajinu
Projekt-ZŠ
Jednotka SDH
Dřevěné prvky-Centrum

Dotace
22.678,00
20.000,00
58.048,00
126.395,00
1.100,00
222.000
450.221,00

Čerpání
22.475,75
18.966,08
58.048,00
89.000,00
222.000,00

Vratka
202,25
1.033,92
0
víceletý projekt
víceletý projekt
0
1.236,17

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech 9. 11. 2006 k datu 31. 10. 2006 (dílčí přezkum) a dne
29. 3. 2007 za rok 2006 (závěrečné práce, zpracování zprávy) na základě zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání vykonaly – kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Anna Dardová a kontrolor Miluše
Rybářová – pověření Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem kontroly.
Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. b), které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) a jsou uváděny v jednotlivých dílčích závěrech.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je přílohou k závěrečnému účtu.

7) Lhůty k připomínkám
Podle § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, mohou občané uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu ve lhůtě do 21.5.2007 do 16.00hod. –
písemně, podáním učiněným na obecním úřadě nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat dne 21.5.2007 v KD v Olbramicích.

V Olbramicích dne 3. 5. 2007
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2006 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření za rok 2006 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a
přijímá toto opatření:
- Obec bude dokladovat účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

Zveřejněno na úřední desce ÚSC : 4. 5. 2007
Sňato z úřední desky ÚSC:

