Závěrečný účet obce Mezilečí za rok 2010
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Mezilečí, Mezilečí, 552 05 Hořičky
IČO: 654019
Telefon: 491491115
E-mail: obec.mezileci@tiscali.cz
Web: www.mezileci.cz
Bankovní spojení: běžný účet č. 13 525 551/0100 vedený u Komerční banky Náchod
Počet obyvatel k 31. 12. 2010: 154
Počet členů zastupitelstva v roce 2010: 5
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010:
Obec Mezilečí nevydala v roce 2010 žádnou OZ vyhlášku.
V roce 2010 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, kulturní komise.
Obec Mezilečí je členem svazku DSO Úpa.
Veškerá účetní agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Daňové příjmy

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2010

% plnění k
upravenému
rozpočtu

1130

1326

1327

100,07

Nedaňové příjmy

32

60

60

100,00

Kapitálové příjmy

0

0

0

0

80

618

618

100,00

Příjmy celkem

1242

2004

2005

100,05

Běžné výdaje

2020

2706

1975

72,99

0

76

76

100,00

Výdaje celkem

2020

2782

2051

73,72

Saldo:příjmy-výdaje

-778

-778

-46

778

778

46

Přijaté dotace

Kapitálové výdaje

Financování celkem

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
Daňové příjmy v tomto roce dosáhly částku mírně vyšší, než předpokládal rozpočet. DPFO,
DPPO a DPH převýšily rozpočet, naopak daň z nemovitosti ani nedosáhla původně rozpočtované
hodnoty.

Nedaňovým příjmem se stal příjem z prodeje dřeva z obecního lesa (Kč 35 tis.) a příjem z
víceúčelového hřiště ( 9 tis. Kč). Těžba proběhla z důvodu likvidace větrné a kůrovcové kalamity v
předchozích letech. Menší část příjmů tvořil pronájem pozemků a ost. nemovitostí, nekapitálové
příspěvky od firmy EKO-KOM za zpětný sběr odpadů a příjmy z úroků.
Běžné výdaje na pěstební činnost činily 26 tis. Kč, neinvestiční příspěvek obcím na žáky v MŠ
4,5 tis Kč, na žáky v ZŠ 85 tis. Kč, na udržování víceúčelového hřiště 26 tis. Kč, požární nádrž
24 tis. Kč, veřejné osvětlení 50,5 tis. Kč, výdaje při nakládaní s majetkem obce činily 23 tis. Kč,
sběr a separace odpadu (plasty, sklo, kontejner) 11,6 tis. Kč, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
44 tis Kč.
Kapitálových výdajem bylo pořízení dřevěného skladu na sportovní náčiní pro víceúčelové hřiště
v hodnotě Kč 76 392,--.
Stav běžného účtu obce u KB Náchod k 31. 12. 2010 činil Kč 730 946,26.
Kromě běžného účtu u Komerční banky má obec dočasně volné peněžní prostředky převedeny
na podílové listy fondu IKS Peněžní trh. Obec vlastní akcie České spořitelny, ČSAD Ústí nad
Orlicí a firmy Vodovody a kanalizace Náchod.
2) V roce 2010 obec neprovozovala žádnou hospodářskou činnost ani nečerpala žádný úvěr.
3) Obec Mezilečí nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
4) Obec netvoří žádné fondy.
5) Rozpočtové hospodaření
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2010 dne 24. 2. 2010 jako schodkový ve výši
příjmů 1 242 220,- Kč a výdajů 2 020 100,- Kč s dofinancováním změny stavu peněžních
prostředků ve výši 777 880,- Kč.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo 8 rozpočtových opatření.
6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům kraje
Na výkon státní správy byla obci ze státního rozpočtu přidělena neinvestiční dotace ve výši
Kč 79 800,--. Dotace ze státního rozpočtu na uspořádání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky činila Kč 17 550,--. V rámci finančního vypořádání byla
nedočerpaná dotace ve výši Kč 8 334,-- odvedena dne 14. 1. 2011 na účet Královéhradeckého
kraje. Dotace ze státního rozpočtu na uspořádání voleb do zastupitelstev obcí činila Kč 19 000,--.
V rámci finančního vypořádání byla nedočerpaná dotace ve výši Kč 7 395,-- odvedena dne 14. 1.
2011 na účet Královéhradeckého kraje. Dotace ze státního rozpočtu na Sčítání lidu 2011 byla
poskytnuta ve výši Kč 1676,--. V rámci finančního vypořádání byla nedočerpaná dotace Kč 56,-vrácena na účet Královéhradeckého kraje dne 14. 1. 2011. Obec získala neinvestiční dotaci z
krajského Programu obnovy venkova na realizaci akce „Oprava místní komunikace Mezilečí –
vodojem“ve výši 500 000,-- Kč. Obec splnila podmínku, že dotace nesmí překročit 50 %
celkových nákladů. Celkové náklady na opravu MK činily Kč 1 097 040,-- a akci provedla firma
STRABAG.
7) Majetek obce – inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2010 na základě
příkazu starosty ze dne 24. 11. 2010.

V roce 2010 obec rozšířila majetek z rozpočtových prostředků o
- dřevěný sklad na sportovní náčiní pro víceúčelové hřiště
- Kč 76 392,-- drobný dlouhodobý majetek
- Kč 75 172,-V roce 2010 získala obec od Pozemkového fondu ČR bezúplatným převodem pozemek p.č. PK 125
– TTP, p.č. PK 126 – TTP, p.č. PK 422 – TPP, p.č. PK 423 – TTP, p.č. PK 424 – TTP, p.č. 128/1 –
TTP, p.č. 306 – TTP.
Obec vyřadila z evidence p.p.č. 145/2 a p.p.č. 145/4 (prodej na základě kupní smlouvy).
Obec splnila zákonnou povinnost sledovat celkovou výměru lesních pozemků na podrozvahové
evidenci. Ocenění pozemků činí 7 544 tis. Kč,--. Dle vyhlášky č. 475/2008 Sb. průměrná hodnota
zásoby surového dřeva na m2 činí 57 Kč.
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2010 – rekapitulace dle rozvahy k 31. 12. 2010

Název položky
Dlouhodobý nehmotný majetek

Kč
197 057,30

Pozemky

1 658 718,20

Stavby

2 352 938,30

Samostatné movité věci

218 163,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

457 987,25

Finanční majetek

933 747,57

Zásoby

756,00

Krátkodobé pohledávky

528 698,00

Peněžní prostředky na BÚ

730 946,26

Krátkodobé závazky

576 384,46

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Mezilečí v souladu s ustanovením § 42
odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC. Přezkoumání se uskutečnilo dne
17. 1. 2011 pracovníky odboru kontroly krajského úřadu Královéhradeckého kraje p. Naďou
Náglovou a paní Ivou Markovou.
Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Mezilečí za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Příloha: 1) Výkaz FIN 2-12M za rok 2010, Rozvaha 2010, Výkaz zisku a ztrát 2010, Příloha 2010
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezilečí za rok 2009
(přílohy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě
V Mezilečí 20. 5. 2010
Zapsala: Ing. Marie Hanušová

Ing. Jaroslav Pácalt
starosta obce

Vyvěšeno …............................

Sejmuto …...................................

