
Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2012                                                 IĆO: 294977 
 
Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje 
obec Olší návrh na závěrečný účet  za rok 2012 
 
Účetní závěrka – výsledek hospodaření za rok 2012 
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 
položka 4112                                                                       108.000,-Kč 
neinvestiční dotace od obcí – pol. 4121                              120.250,-Kč 
 
Účelové dotace                                                                         poskytnuto   čerpáno   vratka  
Dotace na volby do krajských zastupitelstev a  senátu ČR         19.000,-      13.267,-    5 733,- 
Dotace volba prezidenta  ČR                                                        1.000,-                0,-   1 000,- 
Tyto dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání a nevyčerpané finanční 
prostředky byly vráceny do státního rozpočtu dne 11.1.2013.    
Dotace na akceschopnost JSDH                                                   1 680,-        1.680,- 
Příspěvek na hospodaření v lesích                                              15 069,-       15 069,- 
Oprava kapličky na Litavě                                                          97.300,-       97.300,- 
 
V roce 2012 obec zaměstnávala  1 pracovníka na veřejně prospěšných pracech a 1 pracovníka 
na veřejné službě. 
Dotace ve výši 159.261,- Kč     
 
Rozpočet obce Olší na rok 2012 , 
Rozpočet obce byl schválen v zastupitelstvu obce dne 22.3.2012 ve výši příjmů 2 831.100,- a 
výdajů 2 831,100,- jako vyrovnaný. 
Bylo provedeno 9 rozpočtových opatření 
RO č.1            schváleno 26.4.2012  
RO č.2            schváleno 31.5.2012 
RO č.3            schváleno  28.6.2012 
RO č.4 ,5,6     schváleno 10.10.2012 
RO č.7            schváleno     8.11.2012  
RO č.8            schváleno    13.12.2012 
RO č.9            schváleno    24.1.2013  
Celkem upravený rozpočet:  
Příjmy: 226.100,- 
Výdaje: 785.100,- 
Financování: 559.000,- 
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 úřadě /výkaz FON 2-12, krozbor 
čerpání příjmů a výdajů/. 
 
Hospodářská činnost obce 
Obec nemá  hospodářskou činnost, není plátcem DPH. 
 
Poskytnuté  neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 
- DSO Tišnovsko                                                      2 990,- 
- Mikroregion Pernštejn                                           7.475,- 
- Na žáky obcím                                                      86.667,-      



- Neinvestiční dotace ZŠ,MŠ Olší                        485.000,- 
Zůstatky na účtech k 31.12.2012  
KB Tišnov:                                                                          976.008,62 
Pokladna:                                                                                        0,00 
Inventarizace /zpráva o výsledku inventarizace je přílohou závěrečného účtu/ 
majetku provedena na základě příkazu starosty ze dne 13.12.2012  dle plánu inventur, který 
byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2012. 
Podložena inventarizačnímu 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.  Komise pracovala ve dnech 20.12.2012 – 
10.1.2013 ve se složení: 2 členové a předseda. Projednání výsledku inventarizace dne 
28.2.2013. Zjištěné inventarizační rozdíly způsobené chybným zaúčtováním odpisů u účtu 
019, 022,021 vyrovnané v účetním období 01/2013. 
 
Kapitálové příjmy   
Příjmy z prodeje pozemků                                                   3 740,- 
Kapitálové výdaje 
Nákup pozemků /RD Olší sever/                                      15 837,00 
Dopravní značení                                                              53 496,00 
 
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací  
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát 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 včetně všech zákonem předepsaných 
výkazů jsou založeny na obecním úřadu u účetní. 
Roční závěrka obce za rok 2012 schválena v ZO dne 11.4.2013. 
Vedení účetnictví 
Obec účtovala v roce  2012  v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 
563/1991Sb., vyhláškou 410/2009Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991Sb. 
o účetnictví, ČÚS č,708 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnicvtí dle 
vyhlášky č. 410/2009Sb ve znění pozdějších předpisů a dle platných vydaných směrnic. 
 
Příjmy daňové:   
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti                               439.033,78 
Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti                              24.412,40 
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                         50.417,43 
Daň z příjmu PO                                                             519.372,71 
Daň z přidané hodnoty                                                 1 048.540,00 
Odvody za odnětí půdy ze ZPF                                             229,00 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                    112.400,00 
Poplatek ze psů                                                                   5.020,00 
Odvod z loterií                                                                    7 254,22 
Správní poplatky                                                                 5 290,00 
Daň z nemovitostí                                                           240.354,00    
Nedaňové příjmy 
Příjmy z poskytování služeb                                             128.050,00 
Věcné břemeno                                                                     1.000,00 
Příjmy z pronájmu pozemků                                                6.509,00 



Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                           48.304,00 
Příjmy z pronájmu movitých věcí /int.hlásič škola/             6.000,00 
Příjmy z úroků                                                                      2 083,09 
Příjmy z podílu na zisku a dividend                                        786,00 
Přijaté nekapitálové příspěvky                                          42 3970,22    
Běžné výdaje 
Deratizace                                                                            5 784,00 
Pěstební činnost                                                                  23 141,00 
Lesní hosp.osnova                                                              26.461,16 
Silnice / souč. dopravní značení /                                     142.986,00 
Dopravní obslužnost                                                           14.950,00 
Pitná voda                                                                            29.900,00 
Základní školy                                                                   603.926,00 
Oprava kaple Litava                                                          149.052,00 
Rozhlas, televize                                                                   1.518,00 
Zájmová činnost v kultuře                                                   22.541,00 
Ostatní záležitosti kultury, církví                                        17 352,00 
Zájmová činnost                                                                  36.345,00 
Nebytové hospodářství                                                        75.845,00 
Elektrická energie                                                              216.596,00  
Pohřebnictví                                                                         10.903,00 
Výstavba a údržba místních inž.sítí                                   11.760,00 
Územní plánování                                                               21.600,00 
Územní rozvoj                                                                    10.465,00 
Sběr a svoz komunálních odpadů                                     152.805,00 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                     27.568,00 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                 114.948,00 
Příspěvek na pečovatelskou službu                                    20.000,00 
Požární ochrana                                                                  31.987,00 
Zastupitelstva obcí                                                            166.436,00 
Činnost místní správy                                                       404.080,57 
Služby peněžních ústavů                                                       7.094,00 
Vratka volby do zast.území                                                13.913,00 
 
Do majetku bylo v roce 2012 zařazeno: 
Dopravní značení                                                                53.496,00 
Přímotop kancelář OÚ                                                          3.180,00 
Nákup uhlí do KD                                                              19.269,00 
Z majetku bylo v roce 2012 vyřazeno: 
Uhlí KD                                                                              16.744,00 
Křovinořez Honda  UMK 435E                                         14.109,00      
zásoby                                                                                        69,70  
 
Přílohy: 

- Zpráva z přezkumu  hospodaření obce za rok 2012. Přezkum hospodaření provedl 
Krajský úřad JMK 

- Výkazy FIN 2-12 o plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, 
Přehled o peněžních tocích, bilance příjmů a výdajů jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ 
denně po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu 

- Zpráva o provedení  inventarizace obce Olší a ZŠ, MŠ Olší 



- Rozpočet obce, vč. plnění příjmů a výdajů 
- Závěrečné účty Mikroregionu  Pernštejn, DSO Tišnovsko, SVK Žďársko 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 2.5.2013 na úředních deskách v jednotlivých obcích, na elektronické desce 
obce, zařízení umožňujícím dálkový přístup 
 
Sňato:   ………………………….                   
 
Návrh  závěrečného účtu byl ………………………. schválen zastupitelstvem kobce Olší 
dne ……………………… č. usnesení ……………..a to: s výhradou 
 
Po schválení v orgánech obce  se stal závěrečným účtem obce Olší za rok 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: Marie Jandová                                                       …………………………… 
 
Za Obec Olší: Ing. Martin Pavlíček, starosta obce                  ……………………………  
                                                                                  
 
 


