Návrh závěrečného účtu Obce Koloveč za rok 2007
Plnění příjmů a výdajů:
Rozpočet Obce Koloveč na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.03.2007 jako
vyrovnaný s příjmy 10 878 160,-- Kč, výdaji 10 136 800,-- Kč, přebytkem 741 360,-- Kč a
splátkami úvěru 144 000,-- Kč.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2007 se obec řídila rozpočtovým provizoriem, které bylo
schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2006 – obec se do doby schválení rozpočtu na rok
2007 řídila rozpočtem roku 2006 a to tak, že byly čerpány nezbytně nutné výdaje k zajištění
chodu obecního úřadu, nebyly zahajovány žádné investiční akce a provozní výdaje byly
čerpány ve výši 1/12 předchozího roku.
Zastupitelstvo obce schválilo 5 změn rozpočtu obce:
změna č. 1 – schválena dne 11.06.2007
změna č. 2 a 3 – schválena dne 17.09.2007
změna 4 a 5 – schválena dne 17.12.2007
Do rozpočtových opatření byly zařazeny dotace přijaté v průběhu roku – neinvestiční dotace
na obnovu zeleně v obci, dotace od ÚP na mzdu nové pracovnice, dotace na pečovatelskou
službu, dotace na opravu místních komunikací, dotace na JSDHO a dotace na Czech Point.
Celková výše dotací v rámci rozpočtových opatření činila 756 640,-- Kč.
Skutečnost roku 2007:
Plnění příjmů k 31.12.2007
Čerpání výdajů k 31.12.2007
Saldo příjmů a výdajů

12 497 956,07 Kč
10 600 477,51 Kč
+1 897 478,56 Kč

viz příloha č. 1 – výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2007
Stav finančních prostředků k 31.12.2007:
Na bankovním účtu :
Úvěr:
V pokladně:

5 942 894,71 Kč
2 856 000,-- Kč
0
Kč

Pozn. Na výpisu z banky GE Money Bank k 31.12.2007 je konečný zůstatek účtu
60528704/0600 uveden 4 926 014,61 Kč, tj. o 7 467,-- Kč méně než na výkaze infor.kontrola
dat za 12/2006, kde je uveden konečný zůstatek uvedeného účtu 4 933 481,61 Kč. Tento
rozdíl vznikl odvodem tržby na konci roku ve výši 7 467,-- Kč, která byla odvedena
28.12.2007, ale připsána na účet bankou byla až 2.1.2008. V účetnictví proúčtováno na BÚ již
k 31.12.2007.
viz příloha č. 2 – informativní kontrola dat k 31.12.2007

Hospodaření příspěvkových organizací:
ZŠ Koloveč obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek ve výši :
1 800 000,-- Kč
ZŠ Koloveč vykazovala za rok 2007 hospodářský výsledek ve výši :
+ 61 901,58 Kč
ZO schválilo dne 17.03.2008 převedení celé částky do rezervního fondu ZŠ.
MŠ Koloveč obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek
531 300,-- Kč
MŠ vykazovala za rok 2007 hospodářský výsledek
+ 34 441,-- Kč
ZO schválilo dne 17.03.2008 převedení celé částky do rezervního fondu MŠ.
Rozdělení zisku MŠ a ZŠ Koloveč – viz příloha č. 3 a 4
Stav hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2007:

99 458 628,36 Kč

účet 018
účet 019
účet 021
účet 022
účet 028
účet 031
účet 032
účet 042

-

drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
stavby
samostatné movité věci a soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
umělecké předměty
pořízení dlouhodobého hmot.majetku

57 823,80 Kč
369 127,20 Kč
86 054 149,-- Kč
1 608 265,70 Kč
1 397 837,23 Kč
9 258 334,43 Kč
24 508,-- Kč
688 583,-- Kč

účet 112
účet 311
účet 321
účet 314
účet 315

-

zásoby
odběratelé
dodavatelé
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky

9 468,50 Kč
81 377,-- Kč
0
1 360 630,99 Kč
142 659,-- Kč

podrozvaha

28 333 267,54 Kč

účty 971,972,973 -

Tento stav byl zjištěn při inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, která byla provedena
na základě příkazu starosty obce ze dne 17.09.2007 k 31.12.2007.
Stav pohledávek k 31.12.2007:

142 659,-- Kč:

za pronájem pozemků od občanů
za nájemné a služby BH
za nájemné a služby penzion
za odpady
za psa

541,-- Kč
131 973,-- Kč
8 695,-- Kč
1 400,-- Kč
50,-- Kč

Stav závazků k 31.12.2007:
všechny závazky uhrazeny

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Plzeňského kraje a obcí:
V roce 2007 obec obdržela:
- dotace ze SR
- dotace na mzdu pro nově přijatého zaměstnance
- neinvestiční dotace na rekonstrukci místních komunikací
- neinvestiční dotace na obnovu zeleně
- neinvestiční dotace na pečovatelskou službu
- neinvestiční dotace na Czech Point
- neinvestiční dotace pro JSDHO

481 761,-- Kč
39 000,-- Kč
300 000,-- Kč
200 000,-- Kč
159 700,-- Kč
50 000,-- Kč
7 940,-- Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007:
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech od 19.11.2007-21.11.2007 a 21.04.2008. Provedli jej
pracovníci oddělení finanční kontroly ekonomického odboru KÚ PK.
Při přezkoumání hospodaření územního celku Koloveč nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpracovala: Kašová

Ing. Václav Pergl
starosta Obce Koloveč
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Ing. Václav Pergl
starosta Obce Koloveč

