
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2012 
(dle § 17 zákona čís.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 

V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Finanční rozpočet obce na rok 2012 byl projednán a schválen 

zastupitelstvem obce Javor dne 29.12.2011 jako schodkový a v průběhu roku 2012 byl upraven 6 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce. 

 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis.) 
 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová  

opatření 

Upravený 

rozpočet 

Plnění rozpočtu 

 k 31.12. 

 

%plnění  

k upravenému  

rozpočtu 

Daňové příjmy 741,50 68,00 809,50 777,42 96,0 

Nedaňové příjmy 424,00 16,60 440,60 281,07 63,8 

Kapitálové příjmy  2,56 2,56 2,56 100,0 

Přijaté transfery 60,10 241,50 301,60 301,60 100,0 

Příjmy celkem 1 225,60 328,66 1 554,26 1 362,65 87,7 

Běžné výdaje 807,00 204,48 1011,48 761,17 75,3 

Kapitálové výdaje 450,00 -81,90 368,10 368,03 100,0 

Výdaje celkem 1 257,00 122,58 1 379,58 1 129,20 81,9 

Saldo: příjmy-výdaje -31,40  174,68 233,45 133,6 

Třída 8 – financování 31,40  -174,68 -233,45 133,6 

Přijaté půjčky a úvěry 0  0 0  

Splátky úvěrů 0  0 0  

Fond sociální 0  0 0  

Financování celkem 31,40  -174,68 -233,45 133,6 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 

č.1 a jsou součástí závěrečného účtu obce. 

 



 

2. Hospodářská činnost 
Obec Javor neprovozuje hospodářskou činnost. 

Výsledek hospodaření k 31.12.2012 činí 288 440,13Kč. 

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv 
a) Obec Javor nemá zřízeny žádné účelové fondy (FRB, sociální fond). 

b) Stav finančních prostředků k 31.12. 2012 

běžný účet obce : 2 788 261,85 Kč 

stavební spoření: 468 260,37 Kč 

4. Příspěvkové organizace 
Obec Javor nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace. 

5. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné na webových stránkách obce a v tištěné formě na OÚ. 

Výkaz a Příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změnu stavu. 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
Obec Javor obdržela tyto účelové dotace (v Kč.) : 

Poskytovatel (program) ÚZ, položka Přijaté dotace čerpáno účel 

VPS SR 98193  4111 29 500,00 17 380,00 dotace volby do zastupitelstev krajů + Senátu  

VPS SR 98008  4111 2 000,00 0,00 dotace volby prezidenta ČR 

VPS SR 4112 60 100,00 60 100,00 dotace na státní správu 

KÚPK 4222 210 000,00 210 000,00 investiční dotace na veřejné osvětlení 

celkem 301 600,00 287 480,00  

 

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace určené k vypořádání se státním rozpočtem byly 

řádně vyúčtovány poskytovateli, včetně vrácení nevyčerpaných prostředků.  

 

 

 

 

 

 



7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru z oddělení finanční kontroly :  

kontrolor pověřený řízením přezkoumání Zoja Šťastná a kontrolor Jitka Voldřichová na základě žádosti obce. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a 

dobrovolných svazků obcí dne 29.3.2013.  

Závěr zprávy: 

nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky 

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Javor za rok 2012 je přílohou č.2 k závěrečnému účtu. 

 

 

Závěrečný účet obce zpracovala Jaroslava Přerostová dne 13.4.2013 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… 

 

 

Sejmuto dne: ……………………………………… 

 

  

 
 


