Závěrečný účet obce Osov za rok 2011
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec

Osov návrh na závěrečný účet obce za rok 2011.
1)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Schválený rozpočet

Daňové příjmy

upravený rozpočet

2617797,-

Nedaňové příjmy

2932791,-

8777,-

Přijaté transfery

skutečnost
2613 505,35

10427,-

9604,66

342526,-

1325977,60

1325974,60

Příjmy celkem

2969100,-

4269195,60

3970524,61

Běžné výdaje

2969100,-

3829042,60

3780066,87

73990,-

73990,-

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

2969100,-

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2011-

4269195,60

3854056,87

plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové

skladby

2)

Hospodaření

s majetkem

(rozvaha + zápis z inventarizace)

Zůstatek na běžném účtu obce č.: 5426131/0100
Výsledek inventarizace
3)

: Zápis inventarizační

Zpráva o výsledku přezkoumání

je k 31.12.2011

593308,81

Kč.

komise, Rozvaha ÚSC k 31.12.2011.

hospodaření

obce za rok 2011

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání

hospodaření

ÚSC pracovníky odboru kontroly krajského úřadu.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Osov za rok 2011 byly zjištěny následující chyby a
nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů
§ 2,4,15 odst. 1, neboť
finanční hospodaření územního celku nebylo uskutečňováno

v souladu se schváleným rozpočtem.

Obec překročila čerpání paragrafu 3113 (Základní škola) celkem o 5 932 Kč a čerpala prostředky

na

"
tělovýchovnou

činnost (paragraf 3419) celkem ve výši 1178 Kč aniž by tyto prostředky

bvlv-zahrnutv

do rozpočtu obce.
§ 3 odst. 1, neboť:
Rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, resp.
nebyl sestaven zpravidla na období 2 - 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční
rozpočet. Obec předložila rozpočtový výhled sestavený na roky 2010 - 2012.

Příloha:

4)

Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření za rok 2011

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům
krajů a dotace poskytnuté

ÚZ

Účel poskytnuté

13234

dotace

poskytnuto

Veřejně prospěšné práce

180260,'

skutečně čerpáno

vráceno

180260,"

Příloha: tabulky finančního vypořádání roku 2011.

5)

Hospodaření příspěvkových organizací

Příjmy celkem:

1 877 949,62 Kč

Z toho příspěvek obce
Výdaje celkem:

700 000,"

1 912 198,45 Kč

Hospodářský výsledek:

" 34 248,83 Kč.

Příloha: Výkazy PO - Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011.

6)
1178,"

Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2011
Kč příspěvek Osovským sportovcům,

1000," Kč příspěvek Svazu neslyšících.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Osově ve
dnech Po 8,00 -17,00
Vyvěšeno:

28.5.2012

Sňato:

13.6.2012

h, St 8,00 -17,00

Schváleno zastupitelstvem

obce dne:

h.

starosta obce:

