
 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012 
 
Název obce:   Obec Srní 
Adresa  341 92  Srní 113 
IČ:  00256081 

 
v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání 
hospodaření.  
 
1. Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů (v celých tis.K č) 
 
Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 

4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 586 5 550 5 028 
4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 439 3 131 1 879 
4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 
4040 Třída 4 - Přijaté dotace 120 874 5875 
4050 Příjmy celkem 8 145  9 555 12 782 
4200 Příjmy po konsolidaci 8 145  9 555 7 781 

       
4210 Třída 5 - Běžné výdaje 6 839 8 071 10 534 
4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 619 2 637 382 
4240 Výdaje celkem 9 458  10 708 10 916 
4430 Výdaje po konsolidaci 9 458  10 708 5 915 

       
4440 Saldo p říjmů a výdaj ů  -1313 -1153 1866 

 
Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 
 
Komentá ř k hospoda ření obce: 
 
 
2. Údaje o hospoda ření s majetkem a o dalších finan čních operacích 
 
Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly.  Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že 
by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. 
 
Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce 
 
Označení majetku hodnota(tis.Kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/….) 
Dostavba vodovodu 115 nákup 
   
   
   
   
 
Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření. 
 
3. Vyúčtování finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu, k rozpo čtům kraj ů, obcí, státním fond ům, Národnímu fondu a jiným 
rozpo čtům a k hospoda ření dalších osob 
 
Přijaté prostředky: 

Položka Přijato Vyčerpáno Popis 
4111 30 22 Dotace Krajské volby 
4111 2 0 Dotace prezidentské volby 
4116 382 382 MŽP-kompenzace ztrát obcí na území NP 
4116 218 218 OPVK neinv.dotace školám 
4121 54 54 Neinv.př.transfrery-obec Modrava 
4121 10 10 Neinv.př.transfrery-obec Železná Ruda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poskytnuté prostředky: 
Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 

5331 450 450 Příspěvek ZŠ a MŠ Srní 
5229 74 74 Příspěvky TW 
5193 17 17 Dopravní obslužnost 
5213 50 50 Příspěvek Zelené autobusy 
5321 19 19 Příspěvek na žáky Kašperské Hory 
5321 4 4 Příspěvek na žáky Sušice 
5229 6 6 Příspěvek lesácký,hasičský bál 

    
    

 
 
4.Hospoda ření  organizací z řízených obcí 
 
Příspěvková org.:  ZŠ a MŠ Srní za rok 2012 (v tis. Kč) náklady  2 673  
       výnosy  2 708 
       HV – zisk      35  
 
Organizace: Autocamping  Antýgl s.r.o.   hospodářský výsledek – zisk  164 
  Technické služby Obce Srní s.r.o.  hospodářský výsledek - zisk   76 
 
 
5.Tvorba a použití fond ů (v tis.K č) 
 
Obec nemá žádné účelové fondy 
 
6. Závěr ze zprávy o výsledku p řezkoumání: 
 
Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v přiložené  zprávě 
 
Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu 
 
 
6. Návrh usnesení k záv ěrečnému ú čtu : 
 
 
A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2012  a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to  
s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. 
 
A2/ Při kontrole hospodaření byly zjištěny následující nedostatky: 
 
1/ Drobné účetní nedostatky 
- účtování zboží – stav k 31. 12. 2012 byl ponechán na účtě 504-Spotřebované zboží, nezachycen na účtě 132 – Zboží na 

skladě. Ve směrnici k účtování zásob nebyla upravena použitá účetní metoda. 
   . 
-    částka Kč 60 000,-- za vypracování posouzení vlivu na ŽP-součást Územního plánu měla být účtována na majetkovém   
účtě 041  – Nedokončený dlouhodobý majetek, byla účtována do nákladů na 518 – Ostatní služby. 
 
- k 31.12.2012 bylo výdajovými doklady  994 a 995 vyplaceny provozní zálohy p. Kůrkovi a p. Heřmanové v celkové  
- výši Kč 15 000,--,  o kterých nebylo účtováno na účtě 335 – Pohledávky za zaměstnanci. Částka byla na účtu 
501 – Spotřeba materiálu. 
 
- smlouva o půjčce mezi obcí a ZŠ a MŠ nebyla zaúčtována jako krátkodobá pohledávka,ale  na účet  
378 – Krátkodobé závazky, kde byl k datu 31.12.2012 vykázán v hlavní knize zůstatek 38 800,--. 
 
Opatření 
Směrnice upravující účtování zásob byla doplněna, všechny účetní nedostatky již byly opraveny, a to v účetních knihách  2013. 
 
2/ V příloze účetní závěrky k datu 31.12.2012 nebyly uvedeny výměry lesních pozemků s oceněním 
 
Opatření 
- bude uvedeno v příloze roku 2013 
 
3/  Tržba z informačního střediska, uskutečněná v roce 2012,  byla do pokladny obce odvedena 2.1.2013, o prodaném zboží 
účtováno rovněž v roce 2013. 
 
Opatření – na konci roku 2013 bude věnována zvláštní pozornost tomu, aby takové účetní případy byly zaúčtovány do roku, s nímž 
souvisí. 
 
4/ Inventurní soupisy neobsahovaly podpisy členů jmenované inventarizační komise  
 



Opatření 
- inventarizační komise provedla řádně inventarizace a souhlasila se stavem uvedeným na inventurních soupisech, inventurní 

soupisy majetkových účtů byly řádně podepsány, u ostatních byly opatřeny z časových důvodů pouze podpisem starostky 
obce a účetní. Pro příští rok budou upraveny komise tak, aby členy komise, provádějící dokladovou inventarizaci byla jen 
starostka obce a účetní 

 
5/ Ve vnitroorganizační směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku je uvedeno, že o odpisech se bude účtovat 
měsíčně. Uplatňováno pouze do 30.6.2012. 
 
Opatření: nejedná se o nedostatek, a proto nebude přijato žádné opatření. Účetní jednotka se v průběhu roku rozhodla, že přejde 
na roční odepisování dlouhodobého majetku, na což má právo 
 
6/ V předloženém výkazu zisků a ztrát ke dni 30.9.2012 neuvedeny zůstatky za minulé účetní období 
 
Opatření: nejedná se o nedostatek, a proto nebude přijato žádné opatření. Ve výkazu tyto údaje uvedeny jsou, kontrolována byla 
nějaká pracovní verze výkazu. 

 
 

7/ Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se ověřuje stav majetku a závazků 
 
Opatření: nejedná se o nedostatek, a proto nebude přijato žádné opatření. Obec nevykázala žádné inventarizační rozdíly, a proto 
je nemohla účtovat. Stav pokladny k 31.12 souhlasil s účetnictvím. Rozdíl mezi zůstatkem  běžného účtu a účetní stavem v částce 
3,08  - slovy tři koruny a osm haléřů – byl způsoben tím, že nebyl zaúčtován úrok z výpisu, který nebyl k datu sestavení závěrky 
k dispozici . 
 
Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda. 
 

 
B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2012, která je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále pak 
schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek 
hospodaření minulých účetních období. 
 
 
vyvěšeno:  3.6.2013 
 
sejmuto:    18.6.2013 
.-----------------------------------------------------------------------------------…..----------------------------------------------------------. 
Další p řílohy, tvo řící závěrečný ú čet, které z d ůvodu rozsahu nejsou vyv ěšovány na ú řední desce, ale jsou k dispozici 
v sídle obecního ú řadu: 
 
• účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12,  
• zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
• účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob 
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