Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2007
Na základě § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o hospodaření do závěrečného
účtu.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1-Daňové
příjm
Třída 2-Nedaňové
příjmy
Třída 3-Kapitál.
příjmy
Třída 4- Přijaté
dotace
Příjmy celkem
Třída 5- Běžné
výdaje
Třída 6- Kapitál.
výdaje
Výdaje celkem
Třída 8- Financování
Prostředky minulých
let
Financování celkem

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2007

2.428800,-

3.060800,-

3.198624,05

167200,-

203960,-

202435,42

99,25%

10000,-

46810,-

46810,-

100,00%

29933,-

511597,-

517132,-

101,08%

3.823.167,2.460022,90

3.965.001,42
2.460690,91

103,71%
100,03%

719300,-

719289,-

99,99%

2.635933,3.608933,-

Rozpočtová
opatření

1.187.234,-

127000,-

% plnění
k upraven.
rozpočtu
104,50%

3.735933,1.100000,-

-556.610,10
-1.743844,1

3.179322,90
- 643844,10

3.179.979,91
- 787021,51

100,02%
122,24%

1.100000,-

-1.743844,1

- 643844,10

- 787021,51

122,24%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků
Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu.
Rozpočet Obce Milotice nad Opavou na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne
15.12.2006 na 1. zasedání ZO jako schodkový (příjmy 2.635.933,- Kč, financování
1.100.000,- Kč, výdaje 3.735.933,- Kč).
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a proto byla
učiněna řada rozpočtových změn :
- rozpočtové opatření č. 1, schválené dne 9.3.2007 na 2. zasedání ZO (Rozpočtové opatření
bylo provedeno pouze přesunem mezi jednotlivými položkami. Výše příjmů i výdajů se
nemění),
- rozpočtové opatření č. 2, schválené dne 16.11.2007 na 6. zasedání ZO (Navýšení příjmů i
výdajů o částku 286.500,- Kč).

- rozpočtové opatření č. 3, schválené dne 14.12.2007 na 7. zasedání ZO (navýšení příjmů o
900.734,- Kč, snížení výdajů o 843.110,10 Kč a snížení financování o 1.743.844,10 Kč).
Příjmy z daní a poplatků tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu obce. Největší položku
z těchto příjmů tvoří daň z přidané hodnoty ve výši 1.178.988,- Kč.
Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 46.810,- Kč
Přijaté pojistné náhrady činily 0 ,- Kč .
Většinu výdajů tvoří běžné výdaje.
Z kapitálových výdajů byl uskutečněn výdaj na investiční akci „Úprava objektu pro
společensko-kulturní využití v turistické oblasti Slezská Harta". Z programu Podpora investic
pro rozvoj cestovního ruchu - Podpora rozvoje severozápadnách Čech a Motavskoslezského
regionu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi dotaci ve výši
455.843,- Kč. Celkové výdaje na tuto akci byly ve výši 719.289,- Kč.
Z dalších větších výdajů bylo uskutečněno zhotovení nábytku do kanceláře starosty a do
archivu v celkové částce 50.300,- Kč, nákup chladničky do kulturního domu v částce
9.830,- Kč.
Obec v roce 2007 poskytla tyto dotace, příspěvky a dary :
- příspěvek FC Milotice nad Opavou ve výši 10.000,- Kč.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2007 činil :

3.413.426,48 Kč

2) Hospodářská činnost
Obec Milotice nad Opavou neprovozovala v roce 2007 žádnou hospodářskou činnost.
3) Stav účelových fondů a finančních aktivit
Obec Milotice nad Opavou neměla v roce 2007 zřízeny žádné účelové fondy.
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
V roce 2007 byl příspěvkové organizaci obce Mateřské škole Milotice nad Opavou poskytnut
příspěvek na provoz ve výši 190.000,- Kč.
Zůstatek rezervního fondu ke dni 31.12.2007 činil 0,- Kč.
Zůstatek fondu odměn ke dni 31.12.2007 činil 0,- Kč.
Odvod zřizovateli během roku 2007 činil 0,- Kč.
Hospodářský výsledek mateřské školy ke dni 31.12.2007 činil 0,- Kč.
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřské školy Milotice nad Opavou včetně
všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Obecním úřadě Milotice nad Opavou.
5) Hospodaření organizací založených obcí
Obec Milotice nad Opavou neměla v roce 2007 založeny žádné organizace.
6) Vzúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Obec Milotice nad Opavou obdržela v roce 2007 účelové prostředky, které musí v rámci
finančního vypořádání za rok 2007 vyúčtovat.

Poskytovatel UZ,
položk
a
MMR ČR

Krajský úřad
MSK
Krajský úřad
MSK
Krajský úřad
MSK

4112
98072,
4112
13101,
4116

Účel

Obdržena
dotace ve výši

podpora investic
455.843,pro rozvoj cestov.
ruchu
Výkon st.správy
28.079,-

Plnění k
31.12.2007

K vrácení

455.843,-

0,-

28.079,-

0,-

33.210,-

0,-

Sociální dávky
Aktivní politika
zaměstnanosti

27.675,-

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
Dne 20.02.2008 bylo pověřenými pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření obce Milotice nad Opavou za rok
2007.
Závěr zprávy :
- Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly dle § 10
odstavec 3 písmeno a) zjištěny chyby a nedostatky.
Přiložená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Přílohy :
Fin 2-12 M k 31.12.2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

V Miloticích nad Opavou dne 18.04.2008

Vyhotovil :

……………………………
Lenka Bocková
(správce rozpočtu a hlavní účetní)

Schválil :

…………………………..
Josef Prchlík, starosta obce
(příkazce operace)

Vyvěšeno dne:

01.05.2008

