
Závěrečný účet
Obce Vrábče za rok 2011

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

Třída schválený rozpočet skutečnost

1 - Daňové příjmy 4073 000,-- 4906820.84

2 - Nedaňové příjmy 533 700 --, 916745.85

3 - Kapitálové příjmy 8 950,--

4 - Dotace 1 919300 --, 353 847 --. ,. .
Celkové příjmy 6526000,-- 6186363,69

5 - Běžné výdaje 3 676000 --, 4009031,10

6 - Kapitálové výdaje 2 850000 --, 2 882 160,76

Celkové výdaje 6526000,-- 6891191,86

Financování 704 828,17

Rozpočet obce pro rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2010
jako vyrovnaný.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném
členění podle rozpočtové skladby j sou obsaženy v příloze Č. I a j sou k dispozici
na obecním úřadu.

2) Stav běžného účtu stav k 3l.12.2011

GE Money Bank 1 610293,81
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3) Stav účtu sociálního fondu

GE Money Bank

4) Závazky

Nezaplacené faktury od dodavatelů
Moraviapress
ASA Č. Budějovice
Český úřad zeměměř. Praha
Celkem

Zúčtování se zaměstnanci
Neuhrazené mzdy za 12/11

Zúčt.s institucemi SZ a ZP
Sociální a zdravotní pojištění 12/11

Daň z příjmu
Daň z příjmu - mzdy 12/11

Ostatní krátkodobé závazky
Zák.poj. zaměstnanců a srážky z mezd 12/11

5) Pohledávky

Odběratelé
Vydané faktury
Zřízená vědná břemena

Ostatní krátkodobé pohledávky
Zálohy na el. energii
Záloha na vodu
Záloha - Sbírky zákonů
Záloha na dopravní obslužnost

stav k 31.12.2011

48 580,79

stav k 31.12.2011

1 804 --,
37621 --,
600 --,

40025 --,

50 812 --,

• \

29218 --,

7 504 --,

8452 --,

stav k 31.12.2011

1 500 --,
5 500 --,

185 630 --,
2 860 --,
6000 --,
56440 --,



Strana 3 závěrečného účtu obce za rok 2011

6) Majetek

Přírůstky majetku:
- Chodník Nová Hospoda

. - Veřejné osvětlení Kroc1ov
2250734,16
461 751 --,

- kovový regál
- skříň pro SDH Vrábče
- 4 ks vycházkové stejnokroje - SDH

4788 --,
3 888 --,
20007 --,

- pozemková parc. Č. 654/13 a 3271/31
od FW IMMOBILIEN Olešnice 10 --,

Úbytky majetku:
- vyřazeno nefunkční veř. osvětlení Kroc1ov
- vyřazena neopravitelná motorová sekačka
- vyřazena neopravitelná motorová sekačka
- prodej poz. parcely č. 154/2 a 154/4
- prodej poz. parcely Č. 445 a 446

66529,60
6990 __o,
16 191 --,
'479,40
700 --,

Zpráva o provedení inventarizace maj etku včetně přehledné tabulky stavů
majetku je přílohou Č. 2 a je k dispozici pro nahlédnutí na obecním úřadu.

7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Obec Vrábče obdržela v roce 2011 následující dotace:

- Kč 20 000,-- neinvestiční příspěvek na Malou Vrábeckou slavnost
Tato částka byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována.

- Kč 190 000,-- investiční příspěvek z POV na vybudování veřejného
osvětlení v Kroc1ově. Celá částka byla vyčerpána a řádně
vyúčtována.

- Kč 3 184,-- neinvestiční příspěvek na sčítání lidu domů a bytů
Z této částky bylo vyčerpáno Kč 2 848,-- a zbývající
finanční částka ve výši Kč 336,-- byla vrácena na účet
Jihočeského kraje v lednu 2012.
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8) Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti

Obec Vrábče nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené
akciové a právnické společnosti a není ani jej ich společníkem.

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad - Jihočeský kraj,
ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí na
základě žádosti Obce Vrábče.

Přezkoumání vykonali pan Jaroslav Holub a paní Marie Housková.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 10.11.2010 jako dílčí přezkoumání a
26.04.2011 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona Č. 420/2004 Sb. o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obci, ve znění dalších změn.

"

Závěr zprávy:

I.

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které by ly napraveny.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky-
zákon Č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 odst. 1 písmo b)
Bylo napraveno usnesením ZO ze dne 07.12.2011.

II.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 kromě chyb a nedostatků zjiště-
ných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny
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chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III.
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.

IV.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku

0,1l %
2,21 %

0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Vrábče za
rok 2011 je obsaženo v příloze č. 3 k závěrečnému účtu.

Ve Vrábči dne 14. května 2012

OBEC VRÁBČE
VRÁBČE 33

PSČ 37001

Starosta obce:

o~r~
Vyvěšeno: (1 J' ,jt'( &
Sejmuto:
Závěrečný účet obce byl vyvěšen rovněž v elektronické podobě.

Zpracovala: Miklíková I'" I

Obecní úřad Vrábče oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 ač. 3 závěrečného
účtu Obce Vrábče je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel.
dohodě na tel. č. 602175701 v jiném termínu v kanceláři OÚ Vrábče.


