
zÁvĚnnČrvÝ Účpr oBCE CHEZNoVICE
ZA ROK 2OO7

($ 17 zako na č. 25012000 Sb', o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

r. vÝsr-noxy rrosponnŘnNÍ opcn
ou"c no'poaarita ate dpočtu na rok 2007, který byl sclrválen na jednání zastupitelstva
obce dne 3. 4.2007 . Rozpočtové změny byly schváleny dne 2I, 5., 24. ] ., 13 ' 12. 07
a L4' I. 08' Rozbor lrospodařeni zal. _ XII' měsíc 2007 v1wěšen na ťrředrrí desce dne
22. 1.2008 a sejmut dne 28. 2' 2008.

A) Údaje o plnění v příimů a výctajů za rok2007 (údaje jsou v tis. Kč na

' dvě desetinná místa)

Sclrválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

P1nění
K31.12.07

%opLnění
k upravenému
rozpočtu

Třída 1 _ Daňové
přtjmy \  Í l i  /  . \ f l

J  v r ,  
) J v

- 4,04 s  n ? i  5 ?
J  v J J t J - 5 7r0,87 I13,5oÁ

Třída 2 _ Nedaňové
přtjmy r 722,70 220,94 1943,64 1965,89 r01,lyo

Třída 3 - Kapitálové
prumy 0,00 7,95 1q5'  , ' - 7,95 100,jyo

Třída 4 _ Pl'ijaté
transfery 78,41 168,00 ) A6 A,'7 246,47 100,0%

Příjmy celkem 6 838,73 392,85 7 231,58 7 931,18 109'7,Á

Výdaje celkem I 531,56 266,58 8 798,14 7 659.30 87,1o

Saldo:
Příjmy . výdaje -l692,83 126,27 -1 566,56 271,88 |7,4oÁ

Třída 8 . ÍinancovánÍ t 692,,83 .Í26,27 1 566,56 -271,,89 17,4oÁ

Přebytek (.)
Ztráta (+)

' Úaa3e o plnění rozpočtu příjrnů, výdajťr a o dalšíclr finarrčních operacích v plném členění
podie rozpočtové skladbý jiorr k nahlédnutí rr účetrrí oÚ 1vytaz Fin 2-12M - pro hodnocení
plnění rozpočtu územníclr samosprávních celkťr).



K překročení plnění daňových příjmů o 13,5%o (677 tis, Kč) došlo z důvodu vyššího výnosu
na všech daníclr ( DPFO z.č., DPFO Ze sam. výd. č., DPFO zkapit'výn., DPPo, DPH, Daň
z nemovitostí).

U lydajů došlo k nedočerp ání rozpočtovaných výdajů o 12,90Á a to hlavně u parugrafv 3392- zájmová činnost v kultr-rře (Lidový dům). Ner.rskutečnil se plárrovaný na1.upilati do sálu
z důvodu velké rekonstrukce elektroinstalace a dalších stavebních úprzv v LĎ v roce 2008
(nové Židle by nebylo kam uloŽit). Dále nedočerpárry rozpočtovane vyda;e péče o vzhled obcí
a veřejnou ze|eň, u požární oclrrany, zastrrpitelstva obce á , pu,ug,ufu o ti t.e innosti místní
správy' položka 5169 _ Nákup ostatrrích sluŽeb se neuskuteorrila digita|izace obecníclr sítí
(pro nedostatek informací)'

277,88 tis. Kč
7 937,18 tis. Kč
7 659,30 tis' Kč

počátečrrí stav
k1.  r .2007

z 873,57 tis. Kč
697 '47 tis. Kč

stav
I< 31 .12.2007

3 081'73 tis. Kč -208,16 tis. Kč
76l,20 tis. Kč - 63,73 tis. Kč

B. Saldo příjmů a vydajů po konsolidaci

k31. 12.2007 ve výši
jako rozdíl rnezi příjrny
a výdaji

C. Stavy na bankovních účtech
(dle výkazu 40)

Zilkladní běŽný ťrčet
Fond bvdlení

Celkem
(přebýek - )

3 571,04 tis. Kč 3 842.83 tis. Kč - 271,89 tis. Kč

,, VY ČrovÁxÍ rnexČxÍcH vZTAHŮ KB srÁrxÍvru
R ROZ KBAJE, STAT M FOND
A RO M RESP. SUBJE M

obec přijala v roce 2007 tyto transfery:

4|I2 _ Neinvest. přijaté trarrsfery ze SR _ na činnost místní správy a na žáky

4122 _ Neinvest. přijaté transfery od krajů
příspěvek na lesní ěinnost
příspěvek na opraw lrr*bitovní zdi

_ - - __ -_ i - __ - -

Celkem 246,47 tis. Kč

78,47 tis. Kč

18,00 tis. Kč
150,00 tis. Kč
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Přijaté a poskytnuté půjčkyo poskytnuté neinvestiční transfery obcím,

ostatní neinvestiční tiansfery neziskoqým a podobným organizacím

a) Dle smlouvy o poskýnuté návratné výpomoci - podle. Programu pro poskytování Státních

půjček na opravy' modlrnizaci a rozšířerii byovehó fondu pň rok tbgg-oa MMR ČR uyta

|uci post<ynuta bezúročná půjčka ve výši 700 000,- Kč. K 3|. L?.2007 zbyvá splatit celá.

Splátka půjčky v Íoce 2009,

b) 2221 5193
Vydání na dopravní územní obsluŽnost

c) 3722 5329
Příspěvek na separaci odpadů sdružení ,,Polygon..

d)  3113 s321
Příspěvek nv Žaky na krýí části neinvestičních
nákíadů (oÚ Strašice, MěÚ Myto, Hořovice, Rokycany) 126,29 tis. Kě

e) 617I 6349
Příspěvek na cyklostezkrr Plzeň _ Strašice

f l  617r s229
Příspěvek _ Záchrarné slrrŽbě Rokycany

Sjednocené organ' nevidomých a slabozrakých
RokYcanY

- Rokycanské nemocnici a.s. Rokycany
- Centru pr.o zdravot. postižené PK

středisko Rokycany
- Klubu Korálky _ Asociace rodičů a přátel

zdravotně postiŽ. dětí CR
- Čsop Zo Rokycany
- ,,Zvíkovecké kýičce,. _ Zvíkovec

postiženým děvčatům a jednomtr klukovi
- na,,Memoriát J. Stupky a V. Dudlď.
- Hematoonkologickému dětskémrr oddělení

FN Plzeň _ Locirotín
. TJ ZoÍe Pralra
- Fondu ohn.oŽených dětí Praha i

46,20 tis. Kč

84,89 tis. Kč

4,54 tis. Kč

7,00 tis' Kč

10,00 tis. Kč
7'00 tis. Kč

7,00 tis Kč

7,00 tis. Kě
7,00 tis. Kč

5'00 tis. Kč
3,00 tis. Kč

0,80 tis. Kč
0.50 tis. Kč
1,00 tis. Kč

Celkem
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3. VYSLEDKY INVENTARTZACE MAJETKU OBCB K 31. 12. 2OO7

01 _ Dlouhodobý nehmotný majetek

02 _ Dlouhodobý hmotný majetek
021- Stavby
022 _ Samostatné movité věci

a soubor movitých věcí
028 _ Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 - Pozemky

06 _ Dlouhodobý finanční rnajetek
069 _ ostatní dlouhodobý f,rnanční majetek

(podíloqý list IKS _ peněŽní trh)
l|2 _ Materiál na skladě

Knihovna - soubor knih

23 _ Bankormí účty samospráv. územních celků
231 I0 _ Zák|adní běŽný irčet
236l0 _Běžné účty peněžních fondů
23120 _ Poštovní spořitelna

26 _Peníze

26l _ Pokladna oÚ
263 _ Ceniny (poštovní znánky)

Pohledávkv
315 _ ostatní pohledávky

- Půjčky býový fond

Závazky
325 _ ostatní závazky

(návratná finanční výpomoc - bytový fond)
321 _ Dodavatelské faktury
331 _ Zaměstnanci
336 -Ztlčtovini ZP a SP
342 _ ostatní přímé daně
379 _ Jiné závazky (sráŽky)

Podrozvahor|ý r"'rčet
972 _ pohledávka kr. 1999

221289,30Kě

26 903 78I,- Kč

950 938'50 Kč
1 l60 069,58 Kč
7 7 53 949,00 Kč

886 826'66 Kě
125 138'90 Kč

194 729,95 Kč

3 038 870,50 Kč
761200,05 Kč
42 856.69 Kč

0,00 Kč
549,00 Kč

104 569'50 Kč
33 098,50 Kč

700 000,00 Kč

54 236,90 Kč
94 542,00Kč
60 031'00 Kč
19 513 '00 Kč
4 212,00 Kč

( odcizení věcí v MS cizí osobou, zrušena Zo dne|5.3.06) 3 298,00 Kč

973 _ věcné břemeno (na20let _ T-Mobile) 3 000,00 Kč
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PODARENI

obec požádala podle ustanovení $ 42 odst. 1 zákona č. |2812000 Sb., o obcích v platném
znění přezkoumání hospodaření obce Ifuajský úřad Plzeňskél-ro kraje' odbor ekonomický'

Přezkoumání hospodďení bylo provedeno dne 22, 2. 2008.

Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚC Cheznovice byly zjištěny rrásledující chyby a neclostatky:

Předmět: Ztú<on č.42012004 Sb. $ 2 odst.2 písm. h) ťrčetnictví veclené Útzemním celkern

- Zákon: Vyhláška č. 50512002 Sb., kterou se prováclějí některá ustanovení zákona
č' 5631199I Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsor-r úzerrrními samosprávnými
celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a otganizačnírni sloŽkami státu.. ve znění pozdějšíclr předpisů

- $ 12: Bylo účtováno o pohledávkách V rozpol.tl s vyhláškor'r. Účetní jedrrotka neúčtovala
posky-tnuté provozní záIohy na úětu 3I4 - Poskytrruté provozní zá|ohy

. Zákon: Zákon č. 563l|99i Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějšíclr předpisťr

- $ 12 odst. 2: Účetní zápísy nebyly prováděny prťrběžně. Účetní jednotka nevyhotol.r-rje
předpisy vydaných faktr-rr v den vystavení faktury, a|e ažfornrálně při její úluadě.
Např. vydaná faktura č. 48|107 ze dne l5. 10. 2OO7 ve výši 45 680;, ňe.a uyta ultazena
dne29.10.2007.

zÁvĚn
I. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření územního celku zarck2006 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

b) Dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚC Chez.'ovice za rok2007
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnostnedostatků uvedenýclr pod
písmenem c ( $ 10 odst. 3 písm. b) zákonač.42Ol2O04 sb,),

Předmět: zá|<on č. 42012004 Sb. $ 2 odst. 2 písm. h) ťrčetnictví vedené územním celkem- Chyba: Bylo účtováno o pohledávkách v rozporu s r,1,hláškou
- Chvba: Účefuí zápisy rrebyly prováděny průběžrrě

III. Při přezkoumání hospodaření ÚC Cheznovice za rok 2007
Nebyla zjištěna riz1kadle $ 10 odst. 4 písm. a) zákonač,' 42012004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚC Cheznovice za rok2007
Byly zjištěrry dle $ i0 odst. 4 písm' b) následující ukazatele
a) podíl pohleclávek na rozpočtu Úrzemního celku 1,36yo
b) podíl závazkůna rozpočtu územního celktr O,98yo
c) podíl zastavěného majetku na celkovém majetku ÚC O %

Plné zněrrí zprávy o provedenérn přezkor.rmárrí hospodaření obce je pr'ílohou závěrečného účtu.
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5. VYSLEDKY HOSPODARENI ZA Šxor,y A MATEŘsxÉ
SPBVKOVE ORGAI{IZACE ZA ROK 2OO7

Yýkaz zisku aztráty k3|,12.2007
( v tis. Kč na dvě desetinrrá místa)

a)

VÝnosv:
číslo účtu

2g3,gg
125,67
58,28
r9,74
0 ,16

181 ,34
1 65) ' ,77

544,85
3  1 ,13
0,38

II,43

2 918,63

17 , I8
275,45

0,04
3,00

2 686,49

2 922,16

501 _ Spotřeba materiálu
502 _ Spotřeba energie
511 - opravy audržování
5I2 _ Cestovné
513 _ Náklady na reprezentaci
518 _ ostatní služby
52| -Mzdové náklady
524 _ Zákonné sociální pojištění
527 _Zákonné sociální náklady
542 * ostatní pokuty a penále
549 _ jiné ostatní náklady

Náklady celkem

601 - Tržby zavlastni výrobky
602 _Tržby z prodeje služeb
644 - Uroky
649 - Jiné ostatní výnosy
69I _ Provozní dotace

VÝnosv celkem

Hospodářský výsledek 3n53

b) Výsledky inventarizace majetku ZŠ a vtŠ po k31. |2.2007
( v tis. Kč na dvě desetinná místa)

. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 55,08

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek

- Zásoby _ materiálna skladě

r 739,59

11,27

- Pohledávky - a) poskytnuté provozní zá|ohy 2,I5
- b) ostatní pohledávky 9,23
. c ) nárok na dotace a ost. zúčt. s rozp' USC 18,99

(mzdy na výjimku)
- d) jiné pohledávky (úroky, poplatky zučtu,

-6-
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- Náklady příštích období

- Finanční majetek
a) pokladna
b) běžný účet
c) běŽný účet FKSP

- Fond)'
a) rekreační fond
b) FKSP

-Závazk:t
a) dodavatelé _ kr.átko dobé závaz|<y 13,13
b) zaměstnanci 106.24
c) závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6|,41
d) ostatní přímé daně 13.27

t +  t \

6,35
r45,55

3,92

3 ,90
0,83
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Předkládá: starostka

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Závětečný účet obce za rok 2007.* včetně ,,Zprávy o výsledku
přezkóumání hospod.aření obce za rck haa?,, a hospodaření příspěvkov é orgartizace Základni
školy a Mateřské školy Cheznovice z3 rok 2007 s qilhradou nedostatků a chyb uvedených ve
zprávě o výsledku hospodďení obce zarck}$B7 apřijímá tato opatření:
. obec bude účtovat o po}rledávkách v souladu s Vyhiáškou č. 50512000 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona ě. 563lL99! sb', o ríčetnictví, pro účetní jednotky
kÍeré jsou územními sarnosprávnými celky, příspěvkoqfmi organizacemi, státními fondy
aotganizaěními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů' to znamenáo že bude
účtovat poskytnuté provozní zálohy (např. za odběr elektřiny) na účtu 314 Poskytnuté
provozní zálohy.

- Obec bude všechny rtčetuí zápisy provádět průběžně' tzn. k okamžiku uskutečnění
účetního případu. (ok*mžikem usi<utečnění ričetního případuje den, ve kterém dojde ke
splnění dodávky vmiku ziwazku, platbě rÁvarku, vgniku pohledávky, inkasu pohledávky
' . . ., zjištění chyby).

Zodpovídá: účetní Jana Taušová

Kontrala: starostka

Termín: Je plněno od metodické dohlídky 3. ledna 2008

V Cheznov icich2T .2.2008

Zpracova|a: Hana Stupková 
oBEc c*Ez*ovtc'

,se aídlem
-4B38 ď6 ch"'''ovice 1'6
( f rl^ tč oozsszso

.wřffi,a Stupková
starostka obce Cheznovice

Vyvěšeno na úřední desce: 29,2.2a08

Sejmuto:
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