Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M

Text

SR 2012

UR 2012

vyjádřeno v Kč
skutečnost
2012

Příjmy celkem
daňové (tř. 1)
nedaňové (tř. 2)
kapitál. (tř. 3)
dotace (tř. 4)

18.555.860,00
6.724.230,00
7.068.450,00
170.800,00
4.592.200,00

25.406.828,00
6.736.530,00
7.959.845,00
70.800,00
10.639.653,00

21.865.862,32
6.662.418,83
7.256.763,60
26.704,00
7.919.975,89

86,06
98,90
91,17
37,72
74,44

Konsolidace příjmů
Příjmy
po 18.555.860,00
konsolidaci

25.406.828,00

2.371.209,75
19.494.652,57

76,73

Výdaje celkem
běžné (tř. 5)
kapitálové (tř. 6)

16.161.720,00
15.526.720,00
635.000,00

23.012.868,00
22.397.868,00
615.000,00

18.665.570,03
18.231.364,03
434.206,00

81,11
81,40
70,60

Konsolidace výdajů
Výdaje
po 16.161.720,00
konsolidaci

23.012.868,00

2.371.209,75
16.294.360,28

70,81

2.393.960,00

2.393.960,00

3.200.292,29

133,68

- 2.393.960,00

- 2.393.960,00

- 3.200.292,29

133,68

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci
Financování (tř. 8)

% plnění
(UR)

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 212 M, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR).
Třída 4 - dotace – skutečnost je třeba ponížit o převody mezi účty (konsolidace = tj.
2.371.209,75Kč). Přijaté dotace celkem za rok 2012 byly ve výši 5.026.958,54Kč, což
představuje 49,68% rozpočtu po úpravě. Dotace nebyly naplněny, protože nedošlo
k dočerpání dotace z MMR na odstranění následků při povodni v r. 2010 (oprava mostů).
Nedočerpaná dotace bude obci poskytnuta v r. 2013. Vyúčtování proběhne do 01.2014.
Třída 5 - běžné výdaje – rovněž zde je potřeba ponížit skutečnost o převody mezi účty
(konsolidace = tj. 2.371.209,75Kč). Skutečné výdaje byly za rok 2012 ve výši
16.294.360,28Kč, což přestavuje 70,81% rozpočtu po úpravě. Zde se také promítl fakt, že
nebyla provedena oprava mostů po povodni v r. 2010. Akce bude dokončena v r. 2013.
Výsledek rozpočtového hospodaření tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji. V roce 2012 byly
příjmy po konsolidaci celkem 19.494.652,57 Kč, výdaje po konsolidaci činily 16.294.360,28
Kč z čehož vyplývá, že rozpočtové hospodaření skončilo s přebytem 3.200.292,29 Kč a
představovalo 133,68% upraveného rozpočtu.

2) Výkaz zisku a ztráty
Obec v roce 2012 hospodařila s následujícími výsledky:
Náklady za rok 2012 celkem: 19.033.434,43 Kč
Výnosy za rok 2012 celkem: 19.214.816,69 Kč
Z uvedeného plyne, že VH po zdanění byl za rok 2012 + 181.382,26Kč, který bude
převeden do 30.6.2013 na SÚ 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období).
3) Hospodářská činnost
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

4) Obecní fond životního prostředí – 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 2012 byly proúčtovány na tomto fondovém účtu následující objemy:
Stav fondu k 1.1.2012
Převod ze ZBÚ do fondu životního prostředí
Čerpání prostředků fondu do 31. 12. 2012
Splátky půjček
Bankovní úroky
Bankovní poplatky
Stav fondu k 31. 12. 2012

26.292,71 Kč
60.000,00 Kč
- 89.507,00 Kč
6.600,00 Kč
4,06 Kč
-1.166,00 Kč
2.223,77 Kč

Z OFŽP v roce 2012 byla poskytnuta jedna půjčka fyzické osobě ve výši 14.000,-Kč. V roce
2012 byly řádně spláceny půjčené prostředky. V roce 2012 bylo poskytnuto celkem 6 dotací
fyzickým osobám. (8.507,-Kč; 15.000,-Kč; 15.000,-Kč; 15.000,-Kč; 14.000,-Kč; 8.000,-Kč).
Neuhrazená část půjčky k 31. 12. 2012 představovala 5.100,- Kč, je evidována na účtu 469
– Ostatní dlouhodobé pohledávky a byla specifikována v rámci dokladové inventarizace

5) Účetní operace týkající se cizích zdrojů:
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

pen.ústav

KB
Deutsche
Leasing ČR
spol. s.r.o.

účel

Elektrárna
Traktor +
nakladač
CASE

Neuhrazená
jistina
k 1.1.2012
548.770,00
398.144,00

Splátka jistiny
v roce 2011
177.960,00

Neuhrazená
jistina
k 31.12.2012
370.810,00

Termín
poslední
splátky
30.1.2015

148.480,00

249.664,00

15.7.2014

b) státní fond životního prostředí – návratná půjčka – akce – větrné elektrárny
stav neuhrazené půjčky k 1. 1. 2012
splátka půjčky v roce 2012
neuhrazená půjčka k 31. 12. 2012
Půjčka je úročená roční úrokovou sazbou 1,5%, jistina je
po 517.000,-Kč až do zaplacení.

8.254.000,00 Kč
2.068.000,00 Kč
6.186.000,00 Kč
splácena ve čtvrtletních splátkách

6) účelové prostředky státního rozpočtu, rozpočtu kraje a státních fondů:

Poř.č.
účel
1 Politika
zaměstnanosti
2 Politika
zaměstnanosti
3 MMR (silnice)
4 MMR (mosty)
5 Volby do senátu
6 Volba prezidenta
7 MK - knihovna
8 MŽP (LHP)
9 KÚLK (SDH)
10 KÚLK (SDH)
11 KÚLK (LH)
12 KÚLK (ZŠ a MŠ)
13 KÚLK (ZŠ a MŠ)

UZ/položka
13234/4116

Poskytnuto
303.908,00

13101/4116

572.872,00

17466/4116
17466/4116
98193/4111
98008/4111
34053/4116
29017/4116
00000/4122
00000/4122
00000/4122
33018/4122
33123/4122

vyjádřeno
v
Kč
čerpáno
rozdíl
303.908,00
0,00
572.872,00

0,00

3.491.915,77 3.491.915,77
5.710.189,00
597.606,77
22.000,00
17.419,00
1.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
40.656,00
40.656,00
31.200,00
31.200,00
7.627,00
7.627,00
6.400,00
6400,00
76.302,00
76.302,00
167.859,60
167.859,60

0,00
5.112.582,23
4.581,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K jednotlivým dotačním titulům:
1) Aktivní politika zaměstnanosti – obec v roce 2012 čerpala prostředky na základě dohody o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LBA-VL-16/2011-č.projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00001 ze dne 29.7.2011 a dodatku č.1 ze dne 31.8.2011 k této
dohodě.
2) Aktivní politika zaměstnanosti - obec v roce 2012 čerpala prostředky na základě dohody
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. LLB-V-37/2012
ze dne 2.3.2012 a dodatku č.1 ze dne2.11.2012 k této dohodě
3) Účelové neinvestiční prostředky z MMR na opravu komunikací po povodních v 08/2010.
Dotace byla poskytnuta v celkové výši 4.174.928,-Kč a v roce 2011 bylo čerpáno
683.012,23 Kč a v roce 2012 bylo čerpáno 3.491.915,77 Kč. Dotace byla v roce 2012
vyúčtována.
4) Účelové neinvestiční prostředky z MMR na opravu mostů po povodních v 08/2010.
Dotace bylo poskytnuta v celkové výši 5.712.189,-Kč, přičemž v roce 2012 byla čerpána
pouze část a to 597.606,77 Kč. Dotace bude dočerpána a vyúčtována v roce 2013.

5) Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do senátu a kraje.
Obci bylo poskytnuto na zajištění voleb a s tím souvisejících výdajů celkem 22.000,-Kč.
Na nezbytné výdaje bylo vyčerpáno 17.419,-Kč a vratka ve výši 4.581,-Kč byla zaslána
prostřednictvím KÚLK dne 12.12.2012 zpět.
6) Účelová neinvestiční dotace na volbu prezidenta. Obci byla dne 14.12.2012.poskytnuta
dotace ve výši 1.000,-Kč. Prostředky již nebyly čerpány a dotace byla v plné výši vrácena
prostřednictvím KÚLK dne 30.1.2013 zaslána zpět.
7) Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva kultury z grantu VISK 3 na základě rozhodnutí
č.j. 363/MK-S 5367/2012 SOLK z programu Obnova počítačového vybavení a doplnění
modulu AKS Clavius do knihovny v Jindřichovicích pod Smrkem byla obci poskytnuta
dotace 20.000,-Kč. Dotace byla beze zbytku vyčerpána.
8) Na základě žádosti ze dne 27.7.2012 byl obci poskytnut příspěvek na hospodaření
v lesích podle písmene H přílohy č.9 k zákonu č.455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na
rok 2012 ve výši 40.656,-Kč. Zpracování LHP bylo započato v roce 2010 a dokončeno
v roce 2012. Příspěvek se vztahoval na celou akci a byl zcela vyčerpán.
9) Neinvestiční účelová dotace z Fondu požární ochrany LK schválené Zastupitelstvem LK
dne 24.4.2012 usnesením č. 100/12/ZK, ev.č.OLP/1127/2012 na poříuení technických
prostředků PO a nákup ochranných pomůcek v celkové výši 31.200,-Kč. Dotace byla
vyčerpána.
10) Neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí na rok
2012 byla obci poskytnuta ve výši 7.627,-Kč. Dotace byla použita na nákup materiálu na
opravu cisterny. Dotace byla vyčerpána.
11) KÚLK na základě usnesení ZK č.290/12 ze dne 28.8.2012 poskytl finanční příspěvek na
hospodaření v lesích ve výši 6.400,-Kč. Dotace byla v poskytnuta na již realizované
výdaje.
12) Na základě schválení Radou LK byly zaslány finanční prostředky v rámci rozvojového
programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a
žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2012 v celkové výši 76.302,-Kč.
Příjemcem dotace byla ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. a dne 11.5.2012 byly
prostředky přeposlány příjemci.
13) Jednalo se o 2.platbu na akci “EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Finanční prostředky v celkové výši 167.859,60 Kč byly dne
6.11.2012 přeposlány příjemci podpory tj.: ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

7) Hospodaření PO

TEXT

Základní škola

rozpočtové zařazení

§ 3113

rozpočtový vztah obce
schválený rozpočet

630.000,00

Upravený rozpočet

718.900,00

skutečně profinancováno

718.900,00

neprofinancovaný objem

0

dotace MŠMT celkem

2.849.834,55

souhrnný vztah CELKEM

3.568.734,55

Výsledek hosp. 2012

+112.705,21

z toho:
hlavní činnost

112.705,21

hospodářská činnost

0

Celkový hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši +112.705,21Kč byl na základě
usnesení č.3/2013 ze zasedání ZO ze dne 22.4.2013 převeden do fondu odměn
(80% - 90.164,17Kč) a do fondu oprav (20% - 22.541,04Kč).
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem
předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě.
8) Majetek obce
Výkaz Rozvaha k 31.12.2012
a) Aktiva
DNM
DHM
Dlouhodobý finanč.majetek
Dlouhodobé pohledávky
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanč.majetek
Celkem

Brutto
Korekce
Netto
4.445.009,60
2.785.937,60
1.659.072,00
191.372.496,42 44.867.234,81 146.505.261,61
850.300,00
0
850.300,00
188.651,70
174.951,70
7.100,00
998,00
0
998,00
7.967.368,10
57.133,30
7.910.234,80
2.552.768,20
0
2.552.768,20
207.370.992,02 47.885.257,41 159.448.734,61

b) Pasiva
Jmění ÚJ a upravující položky
Fondy ÚJ
Výsledek hospodaření (celkem)
Dlouhodobé závazky (půjčky,úvěry)
Krátkodobé závazky
Celkem

133.939.359,04
21.323,77
9.196.056,34
7.305.038,00
9.023.957,46
159.485.734,61

9) Ostatní dlouhodobý finanční majetek
a) Obec je držitelem 700 ks akcií České spořitelny, a.s. Jedna akcie má nominální
hodnotu 100,-Kč, tj.: 70.000,-Kč. Každý rok je realizována výplata dividend, a to
vždy za předcházející rok. Za rok 2011 bylo vyplaceno 21.000,- Kč před
zdaněním. Výše dividendy za jednu akcii činila za rok 30,-Kč.
b) Obec vlastní listinné akcie:
- FinReal Liberec, a.s.245 ks á 500,-Kč tj.: 122.500,-Kč
- Autocentrum Nord, a.s. – 245 ks á 40,-Kč tj.: 9.800,-Kč
- Severotrans, a.s. – 245 ks á 300,-Kč tj.: 73.500,-Kč
- ČSAD Liberec, a.s. – 245 ks á 100,-Kč tj.: 24.500,-Kč
Obec vlastní akcie v celkové hodnotě 300.300,-Kč.
10) Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
a) Obec Jindřichovice pod Smrkem je jediným společníkem společnosti s ručením
omezeným. Obchodní název firmy je Jindřichovice s.r.o., sídlo Jindřichovice pod
Smrkem č.p. 245 a předmět podnikání je:
- řeznictví a uzenářství
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Základní kapitál a vklad společníka je 100.000,-Kč a obchodní podíl jediného
společníka činí 100%.
Společnosti Jindřichovice s.r.o. byla poskytnuta dlouhodobá výpomoc ve výši
174.951,70 Kč a prozatím nebylo nic splaceno. V roce 2012 byly vytvořeny OP ve
výši 174.951,70 Kč.
Jindřichovice s.r.o. již od září 2008 neprovozuje žádnou činnost.
b) Obec je rovněž 100% vlastníkem společnosti Vzdělávací a setkávací centrum
mikroregionu s.r.o. Předmětem podnikání této společnosti je:
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje
- realitní činnost
Společnost neprovozuje žádnou činnost.

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 .
Přezkoumání hospodaření obce provedl kontrolor Krajského úřadu LK pan Ing. Jiří Heršálek
a uskutečnilo se dne 15.5.2013.
Kontrola byla provedena na základě pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 odst.3 zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí v platném znění
Pověření vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje pod
č.j.: LK-0074/12/Her.

12) Závěr (dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb.)
V rámci přezkoumání hospodaření Obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012
provedeného podle ustanovení § 2 a 3 zákona číslo 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4
písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice pod Smrkem za rok
2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Jindřichovicích pod Smrkem
03.06.2013

