
     Závěrečný účet obce Činěves 
        za rok 2006

Obecní zastupitelstvo dne 14.12.2005 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na
rok 2006 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.1.2006 v celkové výši 7,958.695,-Kč; jeho
součástí byly příjmy a výdaje rozpočtového provizoria.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku
byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.I. ze dne 12.4.2006 č.II. ze dne 20.9.2006 a č.III.
ze dne 29.11.2006.

Rozpočtové   změny  byly  projednány  v  zastupitelstvu  obce  a  jsou   zahrnuty   v   sestavě 
Fin 2-12M o plnění  příjmů a výdajů za rok 2006.  Výkaz hodnocení  plnění  rozpočtu územních
samosprávných celků Fin 2-12M je příloha závěrečného účtu obce.

Příjmová část 

Skutečné příjmy r.2006 - celkem .......................11,393.608,89
     z toho daňové příjmy ......................................6,155.928,-

    nedaňové příjmy .................................. 1,334.275,91   
                kapitálové příjmy ......................................  1.500,-

    dotace .................................................  3,901.904,98 

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem  je Finanční úřad, výnosy ze všech sdílených
daní náleží obci podle zák. č. 243/2000 Sb. 

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci
100% z celkové vybrané částky. 

Plnění daně z příjmů právnických osob za obce, naplňuje obec sama.  Obec je povinna podat
daňové přiznání.  Toto zdanění  není  převáděno do státního rozpočtu,  ale  zůstává příjmem obce,
dojde pouze  k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy tvoří příjmy z poskytování služeb podle jednotlivých paragrafů, příjmy z
pronájmu pozemků, prodeje dřeva, z pronájmu bytů a ostatních nemovitostí, z pronájmu hrob. míst,
přijaté nekapitálové příspěvky, poskytování služeb (zemní práce, sekání trávy).

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a majetku obce.
V  roce  2006  byl  prodán  křovinořez  za  1.500,-Kč.   Prodej  byl  schválen  obecním

zastupitelstvem dne 16.3.2005.
V příjmech z prodeje ostatních nemovitostí se počítalo s prodejem domu čp.85, který ale

nebyl realizován. 

Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE
příjem čerpání

Položka 4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 14.574,30 14.574,30
  4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 30.795,- 30.795,-
  4116 Ostatní přijaté dotace ze stát. rozpočtu (Úřad práce)           205.654,- 205.654,-
  4121 Neinvestiční dotace od obcí 40.453,-   40.453,-



  4216 Ostatní invest. dotace ze stát. rozpočtu  2,099.000,-      2,099.000,-
              4134 Převod z rozpočtových účtů  1,511.428,68   1,511.428,68  

Dotace celkem 3,901.904,98    3,901.904,98
     

  V průběhu roku byl proveden převod z termínovaného vkladu na výstavbu kanalizace.

Výdajová část 

Skutečné výdaje za rok 2006 - celkem....................................20,157.314,94
     z toho běžné výdaje..............................................................5,700.675,84
                kapitálové výdaje................................................ ....14,456.639,10

Kapitálové výdaje tvořily:
stavba kanalizace a ČOV, stavba kanalizačních přípojek........13,429.269,10
projektová dokumentace Retenční nádrž Zásadník.........................27.370,-
Budova fary - doplatek................................................................1,000.000,-

Výdaje jsou rozděleny podle paragrafů a položek

par. 1031 Pěstební činnost
Finanční prostředky byly vynaloženy na platy zaměstnanců v prac. poměru, odvod soc. a zdrav.
pojištění a ostatní osobní výdaje při sázení a úpravě nově vysázených pasek, těžbě dřeva, dále na
nákup sadby a chem. přípravků na ošetření, na nákup pohonných hmot a na pojištění lesního porostu
u České pojišťovny. 

par. 2212 Silnice
Finance byly použity na ostatní osobní výdaje při udržování místních komunikací v zimním období,
nákup materiálu, pohonných hmot, na montáž dopravního značení a opravu místních  komunikací.

par. 2221 Provoz veř. silniční dopravy
Příspěvek na územní dopravní obslužnost

par. 2310 Pitná voda
Převod vlastním fondům na hospodářskou činnost 

par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 
Výstavba  kanalizace  a  ČOV,  stavební  dozor,  neinvest.  příspěvek  na  zřízení  věcného  břemene
(silnice), záloha na el. energii, platy zaměstnanců v prac. poměru, odvod soc. a zdrav. pojištění,
ostatní osobní výdaje při obsluze ČOV a čerpacích stanic, nákup drobného majetku a materiálu pro
vybavení ČOV, tel. služeb, kolků. 

Čerpání dotací na výstavbu:
příjmy výdaje 

Dotace ze stát. rozpočtu                 2,099.000,-         2,099.000,-
Dotace  Krajského úřadu Středočeského kraje                                  4,750.000,-
Celkem         2,099.000,-         6,849.000,-



par. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině
Projektová dokumentace k Retenční nádrži Zásadník 

par. 3111 Předškolní zařízení
Neinvestiční příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola Činěves

par. 3113 Základní školy
Neinvest. dotace obcím - ZŠ Dymokury a ZŠ Pacov

par. 3314 Činnosti knihovnické 
Nákup knih a počítačového programu pro místní knihovnu

Dotace na počítačový program 
příjem výdaj 

Dotace od Ministerstva kultury 15.000,- 15.000,-

par. 3341 Rozhlas
Oprava rozhlasové aparatury

par. 3392 Zájmová činnost v kultuře
Náklady na el. energie

par. 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví
Činnost SPOZ - návštěvy občanů u příležitosti život. jubileí

par. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Neinvest. dotace TJ Sokolu, příspěvek Lezeckému kroužku

par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže
Plat zaměstnance v prac. poměru, odvod soc. a zdrav. pojištění  a nákup materiálu na činnost.

par 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Neinvestiční příspěvek Mysliveckému sdružení Činěves - pole

par. 3512 Stomatologická péče
Opravy a údržba zubní soupravy

par. 3612 Bytové hospodářství
Výdaje na ostatní osobní výdaje při údržbě bytů v KD, nákup materiálu na údržbu, dodavatelské
opravy, odvoz fekálií, el. energie za společné prostory, znalecký posudek čp.85

par. 3613 Nebytové hospodářství
Ostatní osobní výdaje, konsultační a poradenské služby, nákup materiálu, opravy a údržby spojené s
nákupem čp.1 Fara

par. 3631 Veřejné osvětlení
Oprava a údržba veřejného osvětlení, el. energie

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Vybavení chatiček a materiál na opravy

par.3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Úhrada zpracování nebezpečného odpadu



par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Odvoz a likvidace komunálních odpadů, plastů a skla

par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Platy zaměstnanců v pracovním poměru, odvod  soc. a zdrav. pojištění, ostatní osobní výdaje, nákup
ochranných pomůcek, nákup materiálu, nákup elektrocentrály, pohonných hmot na údržbu veřejné
zeleně. Údržba a opravy zahradní techniky, křovinořezů a sekačky. Náklady na školení. 

par. 4319 Ostatní soc. péče a pomoc zdravotně postiženým
Platy zaměstnanců v prac.  poměru,  odvod soc.  a  zdrav.  pojištění,  ostatní  osobní  výdaje,  nákup
materiálu na opravu rozvodu vody, el. energie, nákup televizoru, opravy a údržba Klubu důchodců

par. 4345 Centra sociální pomoci  
Neinvest. dotace nezisk. organizacím - DIAKONIE, neinvest. dotace Centru soc. a zdrav. služeb
Poděbrady o.p.s.

par. 5512 Požární ochrana
Finanční  prostředky  byly vynaloženy  na  nákup  ochranných  pomůcek,  tisku,  pohonných  hmot,
technickou kontrolu, nákup potřebného materiálu, el.  energii,  nájem, cestovné, oprava požárního
vozidla

par. 6112 Zastupitelstvo obce
Odměny členům zastupitelstva

par. 6114 Volby do parlamentu ČR
Ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, nákup ostatních služeb, cestovné, pohoštění

par. 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, cestovné a pohoštění

par. 6171 Činnost místní správy
Platy zaměstnanců v prac. poměru, odvod soc. a zdrav. pojištění, ostatní osobní výdaje, povinné
pojištění  hrazené  zaměstnavatelem,  pracovní  oděv,  knihy  a  tisk,  nákup  materiálu  na  úklid,
kancelářské potřeby, el.  energie, pevná paliva, služby pošt,  telekomunikací, poradenské a právní
služby, školení, služby, opravy a údržba, cestovné, náhrady škod, přestupkové řízení, platby daní a
polatků, nákup osobního počítače, programové vybavení, nákup budovy čp.1 Fara

par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby peněžních ústavů

par. 6330 Převody vlastním fondům
Převod z termínovaného vkladu na nákup čp.1 Fara

par. 6409 Ostatní činnosti j.n.
Finanční prostředky byly použity na úhradu povinného ručení, nákup pohonných hmot, opravy a
údržba,  nákup materiálu na opravy

Skutečné výdaje za rok 2006 - celkem....................................20,157.314,94
Skutečné příjmy r.2006 - celkem ...........................................11,393.608,89
Financování po konsolidaci .....................................................8,763.706,05



Přílohy:Sestava Fin 2-12M
Účetní závěrka ÚSC k 31.12.2006
Zápis o provedené inventarizaci k 31.12.2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2006
Účtový rozvrh roku 2006 
Rozhodnutí o účasti stát. rozpočtu na financování akce Kanalizace a ČOV
Rozpočtové provizorium na rok 2006
Schválený rozpočet na rok 2006
Úpravy rozpočtu I.-III.
Dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření prac. příležitostí na VPP
Vypořádání dotací a fin. výpomocí prostřednictvím kraje  ze státního rozpočtu
Rozvaha a bilance k 31.12.2006 Příspěvkové organizace - Mateřská škola
Vyúčtování výdajů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vyúčtování výdajů voleb do zastupitelstev obcí

          ....................................    .......................................... 
      účetní OÚ starosta obce

Vyvěšeno: 

Sejmuto:

Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 



Zpráva o závěrečném účtu obce Činěves za r.2006

Zastupitelstvo obce Činěves na svém zasedání dne .5.2007 projednalo závěrečný účet za r.2006 dle
zákona č.250/2000 Sb.

1.)  Zastupitelstvo  obce  projednalo  plnění  rozpočtu  příjmů  a  výdajů  podle  členění  rozpočtové
skladby a zhodnotilo finanční hospodaření.
Příjmy dle rozpočtu splněny na 100%.
Výdaje dle rozpočtu splněny na 100%.
Výsledek hospodářské činnosti je -4.380,73.

2.) Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno se zprávou z kontroly hospodaření za rok 2006, kterou
provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Závěr z přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2006 a to bez výhrad. 

V Činěvsi dne  .5.2007

František Sýkora
      starosta




