
Závěrečný účet obce Ostružno
 za rok 2011

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (  údaje jsou v Kč )

  
Schválený 
rozpočet

Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011

Třída 1 - Daňové příjmy  887.000,- 954.663,- 943.222,35,-
Třída 2 - Nedaňové příjmy  118.800.- 104.000,- 96.818,44,-
Třída 3 - Kapitálové příjmy  10.250,- 10.250,-
Třída 4 - Přijaté dotace  189.910,- 182.948,- 182.948,-
v tom: nein. přijaté transféry 4112 94.810,- 94.810,- 94.810,-

           Nein. přijaté tran. od obcí 4121 80.000,- 87.676,- 87.676,-

Příjmy celkem  1.195.710,- 1.251.861,- 1.233.238,79,-
  
Třída 5 - Běžné výdaje  1.195.710,- 1.251.861,- 1.126.797,39,-
Třída 6 - Kapitálové výdaje  
  

Výdaje celkem  
1.195.710,00,

- 1.251.861,00,- 1.126.797,39,-
  
Saldo: příjmy - výdaje  106.441,40,-
  
Třída 8 - Financování  106441,40
  
Přijaté půjčky a úvěry  0
  
Splátky úvěrů  0
  
Prostředky minulých let  - -

 
Financování celkem  - 106 441,40,-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obce 
Ostružno a jsou součástí  závěrečného účtu (výkaz FIN 2 – 12M, rozbor čerpání příjmů a 
výdajů).



2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkazy:
• Rozvaha,
• Výkaz zisků a ztráty,
•  Příloha účetní závěrky

 jsou k nahlédnutí v kanceláři obce Ostružno.

Rozvaha obsahuje údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok – viz příloha č. 2.

3. Stav účelových fondů

             Obec netvoří účelové fondy

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Mateřská škola Ostružno 
Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem
předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě.

5. Vyúčtování  finančních  vztahů  ke  státnímu  rozpočtu  a  ostatním  rozpočtům 
veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce Ostružno za rok 2011 činily  celkem 182 948,00 Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly 
řádně vyúčtovány.  Podrobné vyúčtování dotací je k nahlédnutí v kanceláři obce Ostružno.

Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání
KÚKK  Nein. přijaté od krajů 4112 94 810,00 94 810,00

Neinv. přijaté transféry 4111 462,00 462,00
Obce  Neinv. přijaté transfery od obcí 4121 80 000,00 87 676,00

Celkem    175 272,00 182 948,00

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno za rok 2011

Přezkoumání  hospodaření  provedla  (kontrolor  pověřený  řízením  přezkoumání)  Denisa 
Aixnerová,  Šábrtová  Šárka  na  základě  písemné  žádosti  obce  Ostružno  v souladu 
s ustanovením §  42  odst.  1,  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení)  ve  znění 
pozdějších předpisů, předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 
hospodaření  územních  samosprávných  celků  a  dobrovolných  svazků  obcí.  Kontrola  byla 
provedena ve dnech 20.12.2011 (dílčí přezkum) a dne 22.3.2012 (závěrečné práce).

Závěr zprávy:
Byli zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,
 závažné chyby a nedostatky
 (§10 odst. 3 písm.c)  zákona č. 420/2004 sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  je samostatnou 
přílohou k závěrečnému účtu (viz příloha č. 3).



7. Doplňující informace

Stav základního běžného účtu k 31.12.2011 KB a.s.       831 734,38,-  K

Návrh na usnesení:

Obecní zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a závěrečným účtem za 
rok 2011 včetně zprávy kontrolora pověřeného řízením přezkoumání hospodaření obce 
Ostružno za rok 2011, a to s výhradami.

Vypracovala: Engová Jana

Richter Jiří
starosta obce Ostružno

Vyvěšeno dne: 11.5.2012

Sejmuto dne: 28.5.2012

Schváleno dne:


