
Závěrečný účet obce Jind řichovice pod Smrkem za rok 2008 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

platných předpisů) 
    
 
1) Plnění rozpo čtu dle výkazu Fin 2-12M 

 
   vyjádřeno v Kč  
Text SR 2008 UR 2008 skute čnost 

2008 
% plnění 
(UR) 

     
Příjmy po konsolidaci 14.917.970,00 16.314.614,44 15.993.643,44 98,03 
daňové (tř. 1)   7.602.510,00   7.884.510,00   7.680.652,53 98,06 
nedaňové (tř. 2)   5.605.900,00   5.779.560,00   5.667.167,47 98,06 
kapitál. (tř. 3)        10.000,00      873.324,00      868.603,00 99,46 
dotace (tř. 4)   1.699.560,00   1.777.220,44   6.099.602,88 343,21 
     
Výdaje po konsolidaci 12.230.610,00 28.327.254,44 25.286.346,56 89,27 
běžné (tř. 5) 11.621.760,00 11.683.537,44 14.902.336,37 127,55 
kapitálové (tř. 6)      608.850,00 16.643.717,00 14.706.392,63 88,36 
     
Saldo   2.687.360,00 -12.012.640,00 -9.292.703,12 77,36 
     
Financování (tř. 8) -2.687.360,00 12.012.640,00  9.292.703,12 77,36 

 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Jindřichovice pod Smrkem  (výkaz FIN 2-
12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 
Dotace – došlo k přečerpání z důvodu nerozpočtování převodů z rozpočtových účtů (pol. 
4134). 
Běžné výdaje - byly přečerpány především z důvodu nerozpočtování převodů 
z rozpočtových účtů (pol.5344, 5345). 
Situaci nejlépe vyjadřují příjmy a výdaje po konsolidaci, kde jsou odstraněny právě 
jmenované převody finančních částek. 
 
     
2) Hospodá řská činnost     
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.    
 
     
3) Fond rozvoje bydlení     
Obec v rámci svého hospodaření v roce 2008 hospodařila s prostředky fondu rozvoje bydlení.  
Návratná půjčka ze státního rozpočtu byla poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi obcí  
a MMR ČR z roku 2000 a navazující místní vyhlášky ve výši 600.000,00 Kč.   

 
 

Stav k 1. 1. 2008      475.236,67 Kč 
Splátky půjček      117.053,44 Kč  
Úroky ze splátek          9.584,56 Kč 
Úroky            4.638,74 Kč 
Poplatky          -1.458,00 Kč  
Stav fondu k 31. 12. 2007     605.055,41 Kč   



 
Neuhrazené části půjček k 31. 12. 2008 představovaly 125.519,- Kč, jsou evidovány na účtu 
277 – Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám a byly specifikovány v rámci 
dokladové inventarizace.  
 
 
4) Obecní fond životního prost ředí – hospodaření s tímto fondem upravuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/05 a směrnice k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005.  
 
Zdrojem fondu je podíl zisku z prodané elektřiny, čerpání prostředků fondu ve směrnici 
stanoví formu podpory, účel a podmínky pro čerpání těchto prostředků. Prostředky fondu 
jsou přiznávány formou rozhodnutí, jehož schválení je v pravomoci zastupitelstva obce.  
 
V průběhu roku 2008 byly proúčtovány na tomto fondovém účtu následující objemy:  
 
Stav fondu k 1.1.2008       9.708,39 Kč 
Převod ze ZBÚ do fondu životního prostředí  20.000,00 Kč  
Čerpání prostředků fondu do 31. 12. 2007             -20.108,50 Kč  
Bankovní úroky               1,86 Kč  
Bankovní poplatky          -977,00 Kč  
Stav fondu k 31. 12. 2007       8.624,75 Kč 
      
 
5)  Účetní operace týkající se cizích zdroj ů:  
 
K rozsahu přílohy č. 1 písm. D vyhlášky číslo 505/2002 Sb.- prováděcí vyhlášky k zákonu o 
účetnictví se vztahují následující objemy cizích zdrojů obce, které se týkají přijatých úvěrů a 
půjčky státního fondu. 
 
 
a) úvěry od peněžních ústavů – dlouhodobé                                                                    
   
 

text/pen.ústav KB Volksbank. KB 

účel  kotelna Vzdělávací centrum elektrárna 

neuhrazená jistina 
k 1.1.08 

761.600,00 759.466,50 
 

1.260.610,00 

splátka jistiny 
v roce 2008 

206.400,00 231.215,85 177.960,00 

neuhrazená jist. 
31.12.08 

555.200,00 528.250,65 1.082.650,00 

Termín poslední 
splátky  

31. 8. 2011 31. 12. 2011 30. 1. 2015 

 
 

 
Obec uzavřela smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí úvěru na financování 
projektu, tj. na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů. Celková výše úvěru je 
14.700.000,-Kč a vyčerpáno k 31.12.2008 bylo 12.445.075,30Kč. K čerpání úvěru dochází 
na základě předložených dodavatelských faktur přímo z úvěrového účtu.  



Úvěr bude splácen nepravidelnými splátkami z finančních prostředků pocházejících 
z prodeje rodinných nízkoenergetických domů a pozemků a bude zahájeno v roce 2009. 
Datum konečné splatnosti úvěru je 31.12.2010. 
 
 
 
c) státní fond životního prostředí – návratná půjčka – akce – větrné elektrárny 
 
stav neuhrazené půjčky k 1. 1. 2008    16.526.000,00 Kč   
splátka půjčky v roce 2007       2.068.000,00 Kč  
neuhrazená půjčka k 31. 12. 2007    14.458.000,00 Kč 
 
 
6) účelové prost ředky státního rozpo čtu, rozpo čtu kraje a státních fond ů:  
 
 

    vyjádřeno v Kč 
účel UZ/položka Poskytnuto čerpáno rozdíl 

Politika 
zaměst. 

13101/4116 994.885,00 994.885,00 0,00 

Politika 
zaměst. 

13229/4116 229.317,00 229.317,00 0,00 

Politika 
zaměst. 

13234/4116 228.780,00 228.780,00 0,00 

Volby do KZ 98193/4111 20.000,00 19.185,74 814,26 
Knihovna 34053/4116 24.000,00 24.000,00 0,00 
Program 
obnovy 
venkova 

00000/4122 140.632,70 140.632.70 0,00 

SDH 00000/4122 20.100,00 20.100,00 0,00 
SDH 00000/4122 20.760,00 20.759,00 1,00 
Revolvingový 
fond MŽP 

00000/2329 200.000,00   

 
K jednotlivým dotačním titulům: 
 
1) Aktivní politika zaměstnanosti – obec v roce 2008 čerpala prostředky na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP na základě dohod sepsaných s Úřadem práce, a to ze 
státního rozpočtu i z Evrop. Sociálního fondu pro celkem 15 osob. 
 
2) Účelové neinvestiční prostředky na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do KZ. 
Poskytnuto bylo 20.000Kč a vyúčtováno bylo 19.185,74Kč. Vratka dotace proběhla již v roce 
2008, tzn. Že nedočerpaná dotace v celkové výši 814,26Kč byla odeslána zpět na účet 
poskytovatele dne 3.12.2008.. 
 
3) Účelová dotace od Ministerstva kultury ČR na základě Rozhodnutí čj. 109-421/2008-OUK 
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 na pořízení PC a softwaru v rámci 
grantu: Veřejné informační služby knihoven – VISK3 ve výši 24.000,-Kč. 
4) Neinvestiční účelová dotace na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
LK, grantový fond program č. 17 – Program obnovy venkova, dot. titul 1 – Obnova a údržba 
venkovské zástavby a obč.vybavenosti č. OLP/2791/2008 na projekt „Výměna nefunkčních 
radiátorů a ventilů ve škole“ ve výši 140.632,70Kč. 
 



5) Neinvestiční dotace na základě Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z Fondu 
požární ochrany LK, ev.č. OLP/757/2008 na „Nákup plovoucího čerpadla“ ve výši 20.100,-Kč 
 
6) Rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje 
jednotek SDH obcí na rok 2008 .- čj. MV-2888-10/PO-2008 byly poskytnuty prostředky ve 
výši 20.760,-Kč jako „Příspěvek na udržení akceschopnosti“. Vyčerpáno bylo 20.759,-Kč. 
Finanční vypořádání bylo provedeno v roce 2009. Nedočerpaná dotace v celkový výši 1,-Kč 
byla vrácena zpět na účet poskytovatele dne 29.1.2009. 
 
7) Dotace na základě Smluvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu MŽP 
uzavřená podle § 269, odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění č.j. 
62/S/330/08 – MA21 pro zřízení pozice koordinátora pro spolkové a kulturní dění v celkové 
výši 450.000,-Kč. V roce 2008 byla poskytnuta první záloha ve výši 200.000,-Kč a její 
vyúčtování bylo předloženo v lednu 2009. 
 
 
7) Hospoda ření PO      
      
Obec je zřizovatelem níže uvedených příspěvkových organizací, jejíž vztah k zajištění 
financování byl 
v roce 2008 vyjádřen následujícími objemy: 
 
  v Kč    

TEXT Základní škola  Agentura 
mikroreg. rozvoje    

rozpočtové zařazení § 3113 § 6171    
rozpo čtový vztah 
obce 

    

   
schválený rozpočet 600.000,00 800.000,00    
Upravený rozpočet 600.000,00 535.000,00 

   
skute čně 
profinancováno 

600.000,00 535.000,00 

   
neprofinancovaný 
objem 

0 0 
   

dotace MŠMT 
celkem  

2.265.722,00 0 

   
souhrnný vztah 
CELKEM 

2.865.722,00 403.550,00 

   
Výsledek hosp. 2008 18.651,32  112.631,62    
z toho:        
hlavní činnost 18.651,32 -  37.695,39    
hospodářská činnost - - -   150.327,01    

      
      
Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
jsou založeny na OÚ Jindřichovice p/Sm. 
 



      
 
 

8) Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce za rok 2008.     
        
Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolorka Krajského úřadu LK paní 
Bc. Petra Litošová dne 24.února 2009.   
Kontrola byla provedena na základě pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb.                        
Pověření vydal vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu LK pod č.j. LK-075/08/LIT/obce.   
 

 
 
 
 
 

9) Závěr (dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb.)  
 
V rámci přezkoumání hospodaření Obce Jind řichovice pod Smrkem   za rok 2008 
provedeného podle ustanovení § 2 a 3 zákona číslo 420/2004 Sb. nebyly zjišt ěny chyby a  
nedostatky. 
 
Zjištěné chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2007 byly  
napraveny a odstraněny. 
 

 
V průběhu přezkoumání nebyla  identifikována rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti ( viz. § 10 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.). 

 
 

Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 
2008 je přílohou k závěrečnému účtu.  

 
 
 
 
 
 

V Jindřichovicích pod Smrkem 
10.4.2009 


