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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHEZNOVICE tJ:;.kJ, 1. {J~

ZA ROK 2008 ' /

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

1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE
Obec hospodařila dle rozpočtu na rok 2008, který byl schválen na jednání zastupitelstva
obce dne 3. 4. 2008. Rozpočtové změny byly schváleny: č.l - 22.5. , č. 2 - 29.5., č. 3-
23.6., č, 4 - 7.7., č. 5 - 1.8., č. 6 - 25.9., č. 7 - 30.1 O., č. 8 - 4.11., č. 9 - 4.11., č. 10 - 24.11.,
č. 11-17.12.,č. 12-29.12.08.
Rozbor hospodaření za I. - XII. měsíc 2008 vyvěšen na úřední desce dne
21. 1. 2009 a sejmut dne 27.2.2009.

A) Údaje o plnění v příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v tis. Kč na dvě
desetinná místa)

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění %plnění
rozpočet opatření rozpočet K31.12.08 k upravenému

rozpočtu

Třída 1 - Daňové
příjmy 6698,38 91,20 6789,58 6438,19 94,8 %

Třída 2 - Nedaňové
příjmy 1 044,90 - 50,00 994,90 1 035,49 104,1 %

Třída 3 - Kapitálové
příjmy 0,00 - 0,00 2,10 -

Třída 4 - Přijaté
transfery 75,82 768,81 844,63 844,63 100,0 %

Příjmy celkem 7819,10 810,01 8629,11 8320,41 96,4 %

Výdaje celkem 10671,63 694,75 11366,38 10955,34 96,4 %

Saldo:
Příjmy - výdaje -2852,53 - 115,26 - 2 737,27 - 2 634,93 96,3 %

Třída 8 - financování 2852,53 - 115,26 - 2737,27 2634,91 96,3 %

Přebytek (-)
Ztráta (+)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí u účetní OÚ (výkaz Fin 2-12M - pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samo správních celků).
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U daňových příjmů byla naplněna daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti pouze na 74,6 % ( - 87 tis. Kč), daň z přidané hodnoty na 88,1 % (- 422 tis. Kč),
daň z nemovitostí na 80,9 % ( - 51 tis. Kč). Překročena byla daň z příjmů právnických
osob o 115 tis. Kč (plnění na 107,2 % ), daň z příjmu fyzických osob z kapitálových
výnosů o 40 tis. Kč (plnění na 198,6 %). Příjmy z pronájmu pozemků - 57 tis. Kč.
U rozpočtovaných výdajů došlo k navýšení § 2212 Silnice o 40 tis. Kč - nutná oprava
komunikace ke Štěpánskému rybníku (použito z §3392 z položky 5137), § 3392 Lidový
dům nedošlo k nákupu židlí a části stolů do sálu 150 tis. Kč, 250 tis. Kč z položky 5171
Opravy a udržování bylo převedeno na § 6171 položka 6121 Budovy a stavby, dále
posílení položky 61210 500 tis. Kč - dotace PK na rekonstrukci LD. § 3631 - Veřejné
osvětlení byl ponížen o 84 tis. Kč, rovněž použito na § 6171 položka 6121. V § 6171
položka 5154 došlo k posílení o 80 tis. Kč (byla opomenuta v rozpočtu záloha na
elektřinu v přístavbě LD), převedeno z položky 5169 Nákup ostatních služeb, kde se
neuskutečnilo předání digitalizace sítí (vodovod, kanalizace, VO) od firmy GEOING
Plzeň z důvodu velké nemocnosti zaměstnanců firmy a špatného počasí - hodně sněhu -
nemožnost zaměřování. § 6171 položka 6122 došlo k zapojení dotace Czech POINT ve
výši 47 tis. Kč. Celkem § 6171 byl navýšen o 880 tis. Kč.
Z tohoto navýšení bylo čerpáno 810 tis. Kč.

B. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

k 31. 12. 2008 ve výši
jako rozdíl mezi příjmy
a výdaji

- 2 634,93 tis. Kč
8 226,00 tis. Kč

10 860,93 tis. Kč

C. Stavy na bankovních účtech
(dle výkazu 40)

počáteční stav
k 1. 1. 2008

stav
k 31.12.2008

Základní běžný účet
Fond bydlení

3081,73 tis. Kč
761,20 tis. Kč

1 401,91 tis. Kč -1 679,82 tis. Kč
0,00 tis. Kč - 761,20 tis. Kč

Celkem
(přebytek - )

3 842,93 tis. Kč 1 401,91 tis. Kč - 2 441,02 tis. Kč

2. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU
ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE, STÁTNÍM FONDŮM

, v o o
A JINYM ROZPOCTUM RESP. SUBJEKTUM

Obec přijala v roce 2008 tyto transfery:

4112 - Neinvest. přijaté transfery ze SR - na činnost místní správy a na žáky 75,82 tis. Kč

4122 - Neinvest. přijaté transfery od krajů
příspěvek požární ochranu 14,40 tis. Kč

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
příspěvek na posílení vlastních zdrojů - rekonstrukce LD 500,00 tis. Kč
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4111 - einvestiční přijaté transfery z VPS SR
CD - volby do Senátu, zastupitelstev krajů

4116 - Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR
Akt. politika zaměstnanosti (VI. Mottl)
Czech POINT

Celkem

20,00 tis. Kč

88,00 tis. Kč
52,00 tis. Kč

750,22 tis. Kč

Přijaté a poskytnuté půjčky, poskytnuté neinvestiční transfery obcím,
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

a) Dle smlouvy o poskytnuté návratné výpomoci - podle Programu pro poskytování státních
půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999 od MMR ČR byla
obci poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 700 000,- Kč, která byla vrácena v plné výši dne
30.1. 2008 na základě usnesení č. 118 ze dne 14.1. 2008.

b) 2221 5193
Vydání na dopravní územní obslužnost

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

d)31135321
Příspěvek na žáky na krytí části neinvestičních
nákladů (OÚ Strašice, MěÚ Mýto, Hořovice, Rokycany)

e) 61716349
Příspěvek na cyklostezku Plzeň - Strašice

f) 6171 5229
Příspěvek - Záchranné službě Rokycany

- Sjednocené organ. nevidomých a slabozrakých
Rokycany

- Centru pro zdravot. postižené PK
středisko Rokycany

- Klubu Korálky - Asociace rodičů a přátel
zdravotně postiž. dětí ČR

- ČSOP ZO Rokycany
- "Zvíkovecké kytičce" - Zvíkovec

postiženým děvčatům a jednomu klukovi
- na "Memoriál J. Stupky a V. Dudla"
- TJ Zoře Praha
- Memoriál M. Vojče
- SDH Cheznovice - 105, výročí Sboru
- Svaz tělesně postižených Rokycany
- ZŠ a MŠ Cheznovice - na masopust

- na den dětí
- FC Cheznovice 96
- SMO ČR

Celkem
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47,10 tis. Kč

130,80 tis. Kč

172,79 tis. Kč

6,98 tis. Kč

5,00 tis. Kč

10,00 tis. Kč

7,00 tis Kč

10,00 tis. Kč
7,00 tis. Kč

7,00 tis. Kč
3,00 tis. Kč
0,50 tis. Kč

10,00 tis. Kč
20,00 tis. Kč
3,00 tis. Kč
6,26 tis. Kč
8,50 tis. Kč

60,00 tis. Kč
3,61 tis. Kč

160,87 tis. Kč



3. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU OBCE K 31. 12.2008

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 221 289,30 Kč

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

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

31410566,50 Kč

1 172 717,00 Kč
1 224711,08 Kč
7910226,00 Kč

112 - Materiál na skladě 123 593,20 Kč

Knihovna - soubor knih 212 520,83 Kč

23 - Bankovní účty samospráv. územních celků
23 1 10 - Základní běžný účet
231 20 - Poštovní spořitelna

1 321 220,74 Kč
80685,95 Kč

26 - Peníze
261 - Pokladna OÚ
263 - Ceniny (poštovní známky)

0,00 Kč
1 235,00 Kč

Pohledávky
311 - Odběratelé
314 - Zálohové faktury
315 - Ostatní pohledávky

637,00 Kč
362410,00 Kč
112 322,00 Kč

Závazky
321 - Dodavatelské faktury
331 - Zaměstnanci
336 - Zúčtování ZP a SP
342 - Ostatní přímé daně
379 - Jiné závazky (srážky)

131 881,24 Kč
107171,00 Kč
64765,00 Kč
16 152,00 Kč
2695,00 Kč

Podrozvahový účet
972 - pohledávka k r. 1999
(odcizení věcí v MŠ cizí osobou, zrušena ZO dneI5.3.06) 3298,00 Kč

973 - věcné břemeno (na 20 let - T-Mobile) 3000,00 Kč
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4. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2008

Obec požádala podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění přezkoumání hospodaření obce Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický,
oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 17. 3.2009 .

Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZÁVĚR
I. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon Č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 12 odst. 2 - Účetní zápisy nebyly prováděny průběžně, Účetní jednotka
nevyhotovuje předpisy vydaných faktur v den vystavení faktury, ale až
formálně při její úhradě. Např. vydaná faktura Č. 481/07 ze dne 15.10.2007
ve výši 45680,00 Kč byla uhrazena dne 29. 10.2007 (napraveno).

Právní předpis: Vyhláška Č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona
Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními
samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a
organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 - Bylo účtováno o pohledávkách v rozporu s vyhláškou; Účetní jednotka
neúčtovala poskytnuté provozní zálohy na účtu 314 - Poskytnuté provozní
zálohy (napraveno).

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2008
dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2008

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2008

euvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.
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IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2008

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,82 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,83 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu
obce Cheznovice za rok 2008.

5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ
ŠKOLY - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

a) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008
( v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Náklady:
číslo účtu

Výnosy:
číslo účtu

áklady:
číslo účtu

- hlavní činnost
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
542 - Ostatní pokuty a penále
549 - jiné ostatní náklady

381,96
158,55
54,26
74,30
0,32

184,58
1639,32
541,92
30,96

24,88

Náklady celkem 3091,05

601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
644 - Úroky
649 - Jiné ostatní výnosy
691 - Provozní dotace

11,68
256,63

0,06
15,10

3004,99

Výnosy celkem 3288,46

Hospodářský výsledek 197,41

- hospodářská činnost
501 - Spotřeba materiálu
521 - Mzdové náklady

38,14
21,13

Náklady celkem 59,27
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Výnosy:
číslo účtu 601 - Tržby za vlastní výrobky

602 - Tržby z prodeje služeb

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek = hlavní činnost + hospodářská činnost
198,67 = 197,41 + 1,26
181,87 = NAEP - projekt Comenius
19,80 = ZŠMŠ

b) Výsledky inventarizace majetku ZŠ a MŠ PO k 31. 12.2008
( v tis. Kč na dvě desetinná místa)

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek

- Zásoby - materiál na skladě

- Pohledávky - a) poskytnuté provozní zálohy
- b) ostatní pohledávky
- c) jiné pohledávky (úroky, poplatky z účtu,

FKSP)
Pohledávky celkem

- Náklady příštích období

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

- Fondy
a) rekreační fond
b) FKSP

-Závazky
a) dodavatelé - krátkodobé závazky
b) zaměstnanci
c) závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
d) ostatní přímé daně
e) ostatní daně a poplatky

Závazky celkem

0,20
60,33

60,53

1,26

57,38

1 841,49

19,08

57,88
19,96

0,10
77,94

3,86

3,03
408,81

5,69

7,35
8,49

44,54
114,78
64,18
11,35
13,08

247,93

Výkazy Zisku a ztráty, rozvaha PO, příloha PO, výsledovka za střediska, obratová předvaha,
kniha analytické evidence jsou k nahlédnutí na Oú Cheznovice.
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Předkládá: předsedkyně finančního výboru

Návrh na usnesení ZO:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2008 včetně hospodaření zřízené příspěvkové organízace Základní školy a Mateřské
školy Cheznovice IČ 69983411 za rok 2008 a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ 00258750 za rok 2008 vypracovanou Krajským
úřadem PK, odborem ekonomickým, oddělením přezkoumávání hospodaření obcí
a kontroly Plzeň,

a to bez výhrad.

V Cheznovicích 19. 3. 2009

Zpracovala: Hana Stupková OBEC CHEZNOVICE
se sídlem3~4~»;~~~t16

Hana Stupková
starostka obce Cheznovice

Vyvěšeno na úřední desce: 20. 3. 2009

Sejmuto:
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Doložka k Závěrečnému účtu obce Cheznovice za rok 2008

Dle zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
a zákona č. 250/2000 Sb., § 17 odstavce 6:
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Cheznovice uplatnit
písemně ve lhůtě do 3. 4. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude
návrh projednán. Konání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2009.


