
Závěrečný účet obce Jind řichovice pod Smrkem za rok 2009 
(§ 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 2009 UR 2009 skute čnost 

2009 
% plnění 
(UR) 

     
Příjmy po konsolidaci 21.286.080,00 31.166.679,00 30.272.420,14 97,13 
daňové (tř. 1)   6.019.000,00   7.320.860,00   6.604.410,48 90,21 
nedaňové (tř. 2)   5.908.600,00   5.501.110,00   5.337.388,66 97,02 
kapitál. (tř. 3)   8.372.000,00 16.123.250,00 16.116.785,00 99,96 
dotace (tř. 4)      986.480,00   2.221.459,00 18.430.392,65 829,65 
     
Výdaje po konsolidaci 12.496.640,00 16.877.239,00 15.418.228,44 91,36 
běžné (tř. 5)   9.471.720,00 12.363.008,00 27.441.349,58 221,96 
kapitálové (tř. 6)   3.024.920,00   4.514.231,00   4.193.435,51 92,89 
     
Saldo   8.789.440,00 14.289.440,00 14.854.191,70 103,95 
     
Financování (tř. 8) -8.789.440,00 -14.289.440,00 -14.854.191,70 103,95 

 
 
 
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 2009 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. 2009      605.055,41 Kč 
Splátky půjček        97.027,00 Kč  
Úroky ze splátek          4.115,00 Kč 
Úroky            4.269,14 Kč 
Poplatky          -1.271,00 Kč  
Stav fondu k 31. 12. 2009     709.195,55 Kč   



 
Neuhrazené části půjček k 31. 12. 2009 představovaly 28.492,- 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 2009 byly proúčtovány na tomto fondovém účtu následující objemy:  
 
Stav fondu k 1.1.2009         8.624,75 Kč 
Převod ze ZBÚ do fondu životního prostředí  125.000,00 Kč  
Čerpání prostředků fondu do 31. 12. 2009             -133.608,00 Kč  
Splátky půjček          10.000,00 Kč 
Bankovní úroky                  2,48 Kč  
Bankovní poplatky          -1.077,00 Kč  
Stav fondu k 31. 12. 2009          8.942,23 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 KB 

účel  kotelna Vzdělávací 
centrum 

Elektrárna Rekonstrukce 
ZŠ a MŠ 

neuhrazená 
jistina k 1.1.09 

555.200,00 528.250,65 
 

1.082.650,00 0 

splátka jistiny 
v roce 2009 

206.400,00 252.558,66 177.960,00 0 

neuhrazená 
jist. 31.12.09 

348.800,00 275.691,99 904.690,00 688.199,00 

Termín 
poslední 
splátky  

31. 8. 2011 31. 12. 2011 30. 1. 2015 30.6.2013 

 
 

 
Obec uzavřela smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí úvěru na financování 
projektu, tj. na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů. Celková výše úvěru byla 



14.700.000,-Kč. Byl vyčerpán a bezezbytku splacen z finančních prostředků pocházejících 
prodejem rodinných nízkoenergetických domů a pozemků. 
Datum konečné splatnosti úvěru bylo 31.12.2010. 
 
 
 
c) státní fond životního prostředí – návratná půjčka – akce – větrné elektrárny 
 
stav neuhrazené půjčky k 1. 1. 2009    14.458.000,00 Kč   
splátka půjčky v roce 2009       2.068.000,00 Kč  
neuhrazená půjčka k 31. 12. 2009    12.390.000,00 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. 

13234/4116 1.569.377,00 1.569.377,00 0,00 

Volby do EP 98193/4111 20.000,00 18.086,00 1.914,00 
KÚLK (alej 
Kukačka) 

00000/4116      100.000,00 100.000,00 0,00 

KÚLK 
(komunikace) 

00000/4122 200.000,00 200.000.00 0,00 

KÚLK 
(Jindřichovické 
dny) 

00000/4122 40.000,00 40.000,00 0,00 

SDH 00000/4122 21.973,00 21.973,00 0,00 
MMR 17720/4216 140.000,00 140.000,00 0,00 
Revolvingový 
fond MŽP 

00000/2329 250.000,00   

 
K jednotlivým dotačním titulům: 
 
1) Aktivní politika zaměstnanosti – obec v roce 2009 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 
Evropského parlamentu. Poskytnuto bylo 20.000Kč a vyúčtováno bylo 18.086,00 Kč. Vratka 
dotace proběhla již v roce 2009, tzn. že nedočerpaná dotace v celkové výši 1.914,00 Kč byla 
odeslána zpět na účet poskytovatele dne 21.10.2009.. 
 
3) Neinvestiční účelová dotace z KÚLK, odboru životního prostředí a zemědělství, dle 
smlouvy č. OLP/1732/2009 na akci „Revitalizace třešňové aleje v Jindřichovicích pod 
Smrkem v lokalitě zvané Kukačka“  v celkové výši 100.000,00 Kč. Dotace byla vyčerpána. 
 
4) Neinvestiční účelová dotace z KÚLK, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, 
na základě smlouvy č. OLP/2039/2009 na akci „Oprava místních komunikací“ v celkové výši 
200.000,00 Kč. Dotace byla vyčerpána. 
 
5) Neinvestiční účelová dotace z KÚLK, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
na základě smlouvy č. OLP/3001/2009 na akci „Jindřichovické dny“ v celkové výši   
40.000,00 Kč. Dotace byla vyčerpána. 



 
6) Rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na 
výdaje jednotek SDH obcí na rok 2009 .- čj. MV-6694-1/PO-2009  byly poskytnuty prostředky 
ve výši 21.973,-Kč jako „Příspěvek na udržení akceschopnosti“. Dotace byla vyčerpána. 
 
7) Rozhodnutím MMR byla poskytnuta investiční dotace na akci z názvem „Oáza skřítků“, 
evid.č. ISPROFIN :2171158497, č.j.:24658/2009-52, ve výši 140.000,00Kč. Touto akcí bylo 
zřízeno dětské hřiště. Vlastní podíl obce byl 60.000,-Kč. 
 
8) Dotace na základě Smlouvy 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 250.000,-Kč a její 
vyúčtování bylo předloženo v lednu 2010. 
 
 
7) Hospoda ření PO      
      
Obec je zřizovatelem níže uvedených příspěvkových organizací, jejíž vztah k zajištění 
financování byl 
v roce 2009 vyjádřen následujícími objemy: 
 
  v Kč    

TEXT Základní škola  Agentura 
mikroreg. rozvoje    

rozpočtové zařazení § 3113 § 6171    
rozpo čtový vztah 
obce 

    

   
schválený rozpočet 600.000,00 680.000,00    
Upravený rozpočet 750.000,00 700.000,00 

   
skute čně 
profinancováno 

750.000,00 700.000,00 

   
neprofinancovaný 
objem 

0 0 
   

dotace MŠMT 
celkem  

2.399.522,00 0 

   
souhrnný vztah 
CELKEM 

3.149.522,00 700.000,00 

   
Výsledek hosp. 2009 187.500,56  -112.942,62    
z toho:        
hlavní činnost 178.383,36 -  270.193,99    
hospodářská činnost 9.117,20   157.251,37    

      
      
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 2009.     
        
Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolorka Krajského úřadu LK paní 
Ing. Ivana Míčková dne 22.dubna 2010.   
Kontrola byla provedena na základě pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb.                       
Pověření vydala Bc. Petra Řepíková vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu LK pod         
č.j.:   LK-74/10/Míč/Obec..   
 

 
 
 
 
 

9) Závěr (dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb.)  
 
V rámci přezkoumání hospodaření Obce Jind řichovice pod Smrkem   za rok 2009 
provedeného podle ustanovení § 2 a 3 zákona číslo 420/2004 Sb. nebyly zjišt ěny chyby a  
nedostatky. 
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2008 nebyly  zjišt ěny chyby a 
nedostatky. 
 

 
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 
2009 je přílohou k závěrečnému účtu.  

 
 
 
 
 
 

V Jindřichovicích pod Smrkem 
31.5.2009 


