
Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2011 
 
Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2011  
 
Účetní závěrka – výsledek hospodaření za rok 2011 
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 
položka 4112                                                                             104.200,-Kč 
neinvestiční dotace od obcí – pol. 4121  
/provoz ZŠ a MŠ Olší/                                                               130.000,-Kč 
 
Účelové dotace                                         poskytnuto           čerpáno   
      
Dotace na Sčítání lidu, domů, bytů                    1.568,-Kč               0,- 
Dotace byla řádně vyúčtována v rámci finančního vypořádání a nevyčerpané 
finanční prostředky z dotace na Sčítání lidu, domů a bytů ve výši 1.568,-Kč byly 
vráceny do státního rozpočtu dne 18.1.2012. 
 
Dotace na opravu komunikace v obci Klokočí     200.000,-Kč   200.000,-Kč 
Celkové náklady obce na opravu komunikace činily 330.000,-Kč, dotace ve výši 200.000,-Kč 
byla plně vyčerpána a řádně vyúčtována v rámci finančního vypořádání za rok 2011. 
 
Dotace neinvestiční z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách – akce „EU peníze školám/ : převod na  účet školy  dne 
13.12.2011 ve výši140.016,40,- /vypořádání v roce 2013/ . Do konce roku 2011 z těchto 
prostředků škola nevyčerpala 105.079,-Kč – žádost o převod do rezervního fondu školy. 
Schváleno v ZO dne 22.3.2012  
 
V roce 2011 obec zaměstnávala 3 pracovníky na veřejně prospěšných pracech, 
dotace ve výši 217.881,-Kč, celkové náklady na mzdy činily 321.108,-Kč 
 
Rozpočet obce Olší na rok 2011  
Rozpočet obce byl schválen v zastupitelstvu obce dne  31.3.2012  ve výši příjmů 
2 6352,800,-Kč a výdajů 2 652,800,-Kč jako vyrovnaný. 
Bylo provedeno 5 rozpočtových opatření /podrobný rozpis v příloze záv.účtu/ 
RO č.1        schváleno 31.3.2011 
RO č.2        schváleno 16.6.2011  
RO č.3        schváleno 6.10.2011  
RO č.4        schváleno 21.12.2011  
RO č.5        schváleno 28.12.2011  
Celkem upravený rozpočet: 
Příjmy: 725.600,-Kč 
Výdaje: 1,022,400,-Kč 



Financování: 296.800,-Kč 
Plnění rozpočtu: viz. příloha závěrečného účtu 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v platném členění 
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu /výkaz FIN 2-
12, rozbor čerpání příjmů a výdajů/.  
Hospodářská činnost obce 
Obec nemá hospodářskou činnost, není plátcem DPH 
 
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím  
- DSO Tišnovsko                                  2.970,-Kč        
- SVK Ždársko                                     29.200,-Kč 
- Mikroregion Pernštejn                       17.629,-Kč 
- Na žáky obcím                                 109.020,06,-Kč 
 
Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové škole           508.642,54,-Kč 
/ z této dotace škola nevyčerpala částku 5.099,47 – žádost o převod do rezervního fondu 
školy/. V měsíci lednu byl poskytnut mimořádný příspěvek na mzdy ve výši 17.642,54,-Kč.  
Převod nevyčerpaných prostředků  do rezervního fondu školy byl schválen v ZO dne 
22.3.2012. 
Zůstatky na  účtech k 31.12.2011  
KB  Tišnov:  10622751/0100                                        253.100,50,-Kč 
Pokladna:  0,-Kč 
 
Inventarizace /zpráva o výsledku inventarizace je přílohou závěrečného účtu/                      
majetku provedena na základě příkazu starosty ze dne 31.12.2011  
Podložena inventarizačními soupisy majetku /součást inventarizace/. 
Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů, pohledávek, závazků, 
rozestavěnosti a podrozvahových účtů je součástí inventarizace. 
Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním. Inventarizační komise pracovala 
ve složení: 2 členové a předseda. Projednání výsledku inventarizace v ZO dne 
2.2.2012.                     
 
Kapitálové příjmy                 - 
Kapitálové výdaje                
Nákup pozemků pro výstavbu RD v k.ú. Olší                      530.496,-Kč 
Projekt ZŠ                                                                                 7.200,-Kč 
 
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací  
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí 
na obecním úřadu v kanceláři. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji 
majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olší  včetně všech 
zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu u účetní. 



Vedení účetnictví 
Obec účtovala v roce 2011 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 
563/1991Sb., vyhláškou 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, ČÚS č. 708 pro některé vybrané účetní 
jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
ZO schválilo dne 21.12.2011 odpisový plán, platný od 31.12.2011. 
K 31.12.2011 provedla obec dooprávkování majetku, vedeného na účtech 022, 
021, 019  
 
Příjmy daňové: 
Daň  z příjmů FO ze závislé činnosti                                         486.671,89 
Daň z příjmů FO sam.výd.činnost                                                     19.454,47     
Daň z příjmů FO z kapit.výnosů                                                        44.753,46 
Daň z příjmů právnických osob                                                       465.989,03  
Odvody za odnětí půdy ze ZPF                                                                46,00 
Poplatek za likvidaci kom.odpadu                                                   110.893,00 
Poplatek ze psů                                                                                    4.860,00 
Správní poplatky                                                                                  3.530,00 
Daň z nemovitostí                                                                            266.691,67 
Nedaňové příjmy 
Příjmy z pronájmu pozemků                                                               6.509,00 
Příjmy z poskytování služeb  /ČEZ, dřevo/                                       56.630,00 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí /pohost.,stolárna/              46.450,00 
Příjmy z pronájmu movitých věcí /int.hlásič škola/                             6.000,00 
Příjmy z úroků                                                                                      2.523,15 
Příjmy z podílu na zisku a dividendy                                                  1.076,00 
Vratky záloh, úhrady pojistných náhrad                                            24.504,00  
Dotace na opravy chodníků                                                           200.000,00 
Běžné výdaje    
Deratizace                                                                                            6.215,00 
Lesní hospodářství                                                                               2.100,00 
Silnice /souč.je oprava chodníků/                                                    372.600,00 
Dopravní obslužnost                                                                          14.600,00 
Pitná voda                                                                                           30.630,00 
Odvádění a čištění odpadních vod                                                     16.863,00 
Vodní díla v zemědělské krajině                                                         2.667,00 
Základní školy                                                                                  955.606,20 
/ z toho oprava hřiště u školy 73.252,00 
             oprava elektro            60.156,00 
             malířské práce           11.382,00 
Péče o památníky                                                                                 2.427,00 
Rozhlas, televize                                                                                 1.383,00 
Zájmová činnost v kultuře                                                                 83.173,00 
Ostatní záležitosti kultury, církví                                                       15.859,00 
Sportovní zařízení v majetku obce                                                       4.854,00 
Využití volného času dětí a mládeže                                                  37.230,00 
Nebytové hospodářství                                                                       22.500,00 



Veřejné osvětlení                                                                              190.492,00 
Pohřebnictví /odvoz odpadu/                                                             10.511,00 
Výstavba a údržba místních inž.sítí /geodet.č./                                  11.710,00  
Územní plánování                                                                               48.000,00 
Územní rozvoj /Mikroregiony/                                                           20.599,00 
Sběr a svoz komunálních odpadů                                                      111.883,00 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                  388.304,00 
Příspěvky  na obědy důchodcům                                                         32.500,00 
Požární ochrana                                                                                   66.873,00 
Zastupitelstva obcí                                                                             174.649,00 
Vnitřní správa /činnost obce/                                                             485.310,52 
Služby peněžních ústavů                                                                        7.199,00 
Vratky dotací /volby, sčítání lidu, domů a bytů/ r.2010                      15.869,00 
 
Do majetku bylo v roce 2011 zařazeno:   
Ohřívač vody v obecní budově Klokočí                                            3.180,00 
Letecký snímek Litava a Klokočí                                                      8.000,00 
Kancelářské skříně do kanceláře OÚ                                               37.600,00 
2 ks nástěnky u obchodu v Olší                                                       21.000,00 
Lavice s stůl – vstup KD                                                                    6.000,00 
Účetní program – KEO majetek                                                        2.400,00 
Nákup pozemků v Olší na stavbu RD od manželů Hájkových       546.333,00 
/ v roce 2012 bude doplatek  16.394,00/ 
 
Z podrozvahových účtu bylo odepsáno: 
- ručení na úvěr Mikroregion Bystřicko                                           298.806,00 
- lesy v majetku obce /jsou vedeny na maj.účtu 031/                   1 340.300,00 
 
 
Přílohy:      

- Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok  2011 /vč. zprávy o odstranění 
nedostatků/. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad JMK 

- Výkazy FIN 2-12 o plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, Příloha jsou 
k nahlédnutí v kanceláři  OÚ denně po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu 

- Zpráva o provedení inventarizace 
- Závěrečné účty Mikroregionu  Pernštejn,  DSO Tišnovsko, SVK Žďársko,   

 
Vyvěšeno 10. 5. 2012 na úředních deskách v jednotlivých obcích, na elektronické desce 
obce, zařízení umožňujícím dálkový přístup 
 
Sňato:     ……………… 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Návrh závěrečného účtu byl …………………………….. schválen zastupitelstvem obce 
Olší dne ……………………… č.usnesení ……………. a to: s výhradou 
 
Po schválení v orgánech obce se stal závěrečným účtem obce Olší za rok 2011. 
 
Vyhotovil: Marie Jandová                                                             ………………………….. 
Za Obec Olší: Ing. Martin Pavlíček, starosta obce                        ………………………….                                              


