
Závěrečný účet obce  a výsledek rozpočtového hospodaření obce Dolní Bečva  za rok 2008 

Výroční zpráva- textová část 

 

 

Rozpočet obce na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2007 pod č.j. ZO-7/12/07. 

Během roku 2008 byl rozpočet upraven 5 rozpočtovými opatřeními.  

 

l.Výsledek rozpočtového hospodaření  

Výsledek rozpočtového hospodaření je definován jako saldo příjmů a výdajů tříděných dle rozpočtové 

skladby, které byly realizovány za rozpočtový rok. Podrobné členění příjmů a výdajů za rok 2008 je 

sestaven ve výkazu Fin RO 2-12 M, který je přílohou závěrečného účtu obce.  

 

Plnění rozpočtu za rok 2008  

 

Rozpočet: v Kč                     Schválený            Upravený              Plnění k 31.12.2008 

/dle Fin 2-12 M/     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daňové příjmy                     13.936.000,-          14.803.000,-                15.513.791,04 

 

Nedaňové příjmy                   2.820.000,-            3.275.000,-                  3.292.405,81  

 

Kapitálové příjmy                        10.000,-                  10.000,-                       10.450,00    

 

Dotace                                                                       1.712.000,-                1.484.005,00 

 

Příjmy celkem                       16.766.000,-            19.800.000,-            20.300.651,85 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Běžné výdaje                         13 085 000,-            14.657.000,-             12.415.638,03  

 

Kapitálové výdaje                    2.525.000,-                9.074.000,-             8.679.214,97 

 

Výdaje celkem                        15.610.000,-            23.731.000,-          21.094.853,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Financování                            - 1.156.000,-               3.931.000,-                794.201,15    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Účetní rozdíl příjmů a výdajů / účet 933 – převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let/ 

Výsledek hospodaření  z předchozích let činí Kč mínus  1.347.732,93 

Výsledek hospodaření za rok 2008 činí Kč  mínus 897.350,03 



Výsledek hospodaření k  31.12. 2008 činí Kč mínus  2.245.082,96 

 

 

3. Příjmy 

a/ Daňové příjmy – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 15.513.791,04 

Z toho - sdílené daně – podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu Kč  13.508.396,04 

- daň z příjmu právnických osob za obec Kč 198.240,- 

- poplatek za odnětí pozemků Kč  4.708,- 

- daň z nemovitostí Kč 586.794,- 

- správní poplatky Kč 70.650,- 

- místní poplatky Kč 1.062.042,- 

- výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů Kč 82.961,-  

 

b/ Nedaňové příjmy skutečnost k 31.12.2008 Kč 3.292.405,81 

Z  toho: 

§1032 - příjem z prodeje dřeva  Kč  552.013,- 

§2310 - příjem z vodného Kč  1.110.840,- 

§3314 – příjem z členský příspěvků od čtenářů Kč 2.575,- příjem z prodeje kalendářů  

                 Kč  11.455,- 

§3392 – příjem z poskytovaných služeb pro nebytové prostory Kč 78.925,-  

§3412 -  příjem z pronájmu  budovy a sportoviště Kč 113.985,-  

§3612 – příjem z pronájmu bytů Kč 103.046,50 

§3613 – příjem z pronájmu nebytových prostor  a pozemku Kč 263.168,- 

§3632 -  příjem z pohřebnictví   Kč 54.562,- 

§3722-   příjem za odvoz odpadu o podnikajících osob Kč 67.316,- 

§3723 – příjem z tříděného odpadu Kč 98.442,- 

§5512 – příjem od sboru dobrovolných hasičů za spotřebované pohonné hmoty Kč 18.770,- 

§6171 – příjem z geologických průzkumů Kč 180.016,- příjem ze služeb spojených s pronájmem        

               Kč 10.402,-  přijaté pojistné náhrady Kč 26.265,50, pronájem  movitého majetku Kč 3.597,- 

 

§6310 – příjem z úroků Kč 49.581,46 



pol.2460 – splátky půjčených prostředků od občanů z FRB Kč 354.410,55 

 

c/ Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12. 2008 Kč 10.450,- 

§6171 – příjem z prodeje pozemků Kč 10.450,-  

 

d/ Přijaté dotace skutečnost k 31.12. 2008  Kč 1.484.005.- 

Příspěvek  na výkon státní správy Kč 42.500,- příspěvek  na školství Kč 289.607,- 

Účelové dotace celkem Kč 1.151.898,- 

ÚZ        Účel použití                                 Přijatá dotace                   Čerpáno           Poskytovatel      

 

13229  Veřejně prosp. práce                  154.511,-                           154.511,-            Úřad práce 

13234  Veřejně prosp. práce                   65.757,-                             65.757,-             Úřad práce         

00200   Rekonstrukce komunikací         779.000,-                         779.000,-            Zlínský kraj  

00070    Hospodaření v lesích                  80.630,-                            80.630,-             Zlínský kraj 

98193    Volby do zastupitelstev krajů   20.000,-                              28.071,90         Všeobecná pokladní  

14006    Zřízení kontaktních míst            52.000,-                              52.000,-            Ministerstvo vnitra     

                Czech point                          

4. Výdaje  

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2008  zahrnuje  

a/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu 

b/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku 

    

ada/ Běžné výdaje- skutečnost k 31.12. 2008  Kč  12.415.638,03  
 

Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech 

§ 1032 lesní hospodářství – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 227.722,50 

Z toho: pojištění lesa 28 tis. Kč,  všeobecný materiál 20 tis. Kč, odborná správa lesa  41 tis. Kč , těžba a 

práce v lese 138 tis. Kč 

 

§2212 a § 2219  místní komunikace, cyklostezka  – skutečnost k 31.12. 2008  Kč 399.835,- 

Z toho: zimní údržba 189 tis. Kč, opravy komunikací  179 tis. Kč, geometrická zaměření , znalecké 

posudky  31 tis. Kč   

 

§2221 neinvestiční transfery kraji skutečnost k 31.12.2008 Kč 90.400,-  

Příspěvek na dopravní obslužnost 

 



§2310 pitná voda – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 789.858,- 

Z toho: Daň z podzemní vody 249 tis. Kč, opravy a udržování 191 tis. Kč,  správa vodovodu 235 tis. Kč, 

spotřeba elektrické energie 32 tis. Kč, vodoměry  a jejich odečty 83 tis.   

§2321- obecní kanalizace  – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 53.488,- 

čištění kanalizace 

§3113 školství – skutečnost k 31.12.2008 Kč 2.530.000,- 

Příspěvek na provoz školských zařízení – základní a mateřské škole.  

Výsledek hospodaření k 31.12.2008 činí Kč 458.745,64 který byl schválen v radě obce dne 2.3. 2009 

pod č.j. 29/03/09 RO-U. Hospodářský výsledek  byl rozdělen do fondu odměn Kč 137.624,- a do fondu 

rezerv Kč 321.121,64 

§3314 činnosti knihovnické – skutečnost k 31.12.2008 90.582,- 

Z toho: nákup knih 18 tis. Kč, zhotovení kalendáře 29 tis. Kč,  osobní výdaje a pojistné 43 tis. Kč  

 

§3319  ostatní záležitosti kultury  -skutečnost k 31.12. 2008 Kč 59.357,- 

Z toho Výdaje na vedení obecní kroniky Kč 46 tis., pořízení notebooku 13 tis. Kč  

 

§ 3349 sdělovací prostředky- skutečnost k 31.12. 2008 Kč 78.048,- 

Z toho: opravy obecního rozhlasu Kč  7 tis.,  obecní zpravodaj Kč 56 tis. , 14-ti deník Spektrum 

Rožnovska Kč 15 tis. 

§3392 budova staré školy – skutečnost k 31.12.2008 Kč 182.699,- 

Z toho: projekt zateplení budovy 35 tis. Kč, plyn, elektrická energie , voda , úklid , opravy  147 tis.  Kč  

§3399 záležitosti kultury – skutečnost k 31.12. 2008  Kč 87.464,- 

Z toho: věcné dary jubilantům 46 tis. Kč, finanční dary  neziskovým organizacím  9 tis. Kč, pohoštění 

při vítání občanů a dnu matek Kč 10 tis. Kč, doprava na poznávací zájezd spoluobčanům Kč 8 tis. Kč, 

věcné ceny pro běh osvobození Kč a kulturních  akcích pro školní mládež 13 tis.  

 

§3412 sportovní zařízení – hřiště –  budova - skutečnost k 31.12. 2008  Kč 209.166,- 

Z toho: zvuková technika  61 tis.Kč , opravy v budově 13 tis.Kč , energie , plyn, voda  56  tis.Kč , 

bezpečnostní a revizní kontroly, deratizace 21 tis.Kč,  materiál na úklid a údržbu  11 tis., povlečení 9 

tis. Kč , osobní výdaje  včetně pojištění 34 tis. Kč     

 

§3419 tělovýchovná činnost – skutečnost k 31.12. 2008  Kč 191.226,- 

Z toho: dotace občanským sdružením  Kč  200 tis./ FC Dolní Bečva   Kč 112 tis.,   LK Radhošť Kč 20 tis., 

SDH  Dolní Bečva Kč 50 tis.,  Ajax Dolní Bečva  Kč 10 tis., Český svaz včelařů  Horní Bečva Kč 5 tis., 

Myslivecké sdružení Dolní Bečva 3 tis. /   

Finanční dary 10 tis. Kč ,( Hruškovský Jiří pro divadelníky 5 tis., Středisko volného času  Kč 1,5 tis. 

Poradna pro ženy a dívky 2 tis. , Iskérka 2 tis. ) 

Činnost komise školské  při sportovní činnosti Kč 25 tis.   

 

§3612 byty- skutečnost k 31.12. 2008 Kč  65.822,- 



Oprava bytu – zdravotní středisko  

 

§3613 nebytové hospodářství - skutečnost k 31.12. 2008 Kč 232.532,- 

Z toho: opravy 55 tis. Kč ve zdravotním středisku – ordinace gynekologie,  energie 177 tis. Kč 

 

§3631veřejné osvětlení – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 428.787,- 

Z toho: elektrická energie  206 tis.Kč, opravy  a udržování   223 tis.Kč  

 

§3632 pohřebnictví – skutečnost k 31.12. 2008 Kč  62.387,- 

Z toho:  výkop hrobů  38 tis.Kč ,  všeobecný materiál na opravy 10 tis. Kč, oprava plotu a márnice 10 

tis. Kč   

§3636 územní rozvoj- skutečnost k 31.12.2008 Kč 83.605,- 

Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 9 tis. , příprava k výstavbě multifunkční budovy ( studie,   

geometrická zaměření pro výkup pozemků) 75 tis. Kč  

 

§3639 komunální služby a ostatní -  skutečnost  k 31.12. 2008 Kč 13.433,- 

oprava střechy rozestavěného nákupního střediska Kč  13 tis.  

 

§ 3721, §3722 a §3723 – nakládání s odpady skutečnost k 31.12. 2008 Kč 1.474.137,- 

Z toho nebezpečný odpad Kč 236 tis., komunální odpad Kč  1.038 tis. , tříděný odpad  Kč 201 tis. 

§ 3745  péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – skutečnost k 31.12.2008 Kč 843.009,- 

Z toho: mzdové výdaje a povinné pojistné  Kč 473 tis., pohonné hmoty Kč  25 tis. , výsadba stromů 

kolem hlavní silnice  Kč 255 tis., údržba zeleně  Kč  88 tis.,( materiální výdaje, ořez stromů, likvidace 

biomasy) , ochranné pomůcky Kč  2 tis.  

 

§ 4349 neinvestiční transfery neziskovým organizacím – skutečnost k 31.12 2008 Kč 78.870,- 

Z toho: 

Neinvestiční příspěvek  Farní charitě Rožnov pod Radhoštěm  45 tis. Kč, příspěvek na ošacení a 

potraviny Kč 24 tis.  ( živelní pohroma), příspěvek na pohřbení  Kč 10 tis.( hmotná nouze) 

 

§ 5512 požární ochrana – skutečnost k 31.12. 2008 Kč  116.452,- 

Z toho: pořízení ochranných protipožárních přileb 15 tis. ( dva kusy), elektrocentrála 38 tis. Kč, opravy 

7 tis. Kč,  pohonné hmoty 23 tis. Kč 

 

§ 6112 zastupitelstva obcí – skutečnost k 31.12.2008 Kč 1.358.080,- 

Z toho  odměny členů zastupitelstva včetně povinných odvodů  Kč 1.311 tis. , odměny členům komisí 

a výborů Kč 40 tis.  

 

§6115 Volby do krajů – skutečnost k 31.12.2008 Kč 28.071,- 

Výdaje spojené s organizováním voleb  do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

 

§ 6171 činnost místní správy – skutečnost k 31.12.2008 Kč 2.256.309,- 



Zahrnuje výdaje na správní činnost samotného obecního úřadu a společné výdaje obce, které jsou 

nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby a výdaje spojené s provozem celé budovy  

obecního úřadu včetně výjezdové jednotky hasičů. Jsou to především platy zaměstnanců a povinné 

pojistné, výdaje hrazené ze sociálního fondu, pojištění obecního majetku, správní poplatky , platby 

daní a poplatků, platby za bankovní služby, platby za agendů přestupků a měření rychlosti, právní 

služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné, energie, spotřební materiál a další provozní 

výdaje.  

Z toho v tis. Kč : mzdové výdaje včetně povinných odvodů  Kč 1.262 tis., energie Kč  130 tis., pojištění 

majetku a bankovní služby Kč 130 tis. všeobecný materiál  Kč 44 tis. , právní služby a ostatní služby Kč 

233 tis.     internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky  Kč 154 tis., neinvestiční transfery obcím Kč 

47 tis. , pohonné hmoty  Kč  32 tis., opravy Kč 32 tis., pořízení pracoviště Czech point 59 tis. (2x PC 

s monitorem) , správní poplatky 31 tis.  placené státu ,územně samosprávným  celkům, spotřební 

materiál 45 tis.    

§ 6310  úroky vlastní – skutečnost k 31.12.2008 Kč 140.252,65  

Z toho : Úroky z úvěrů KB Kč 114 tis., úroky SFRB Kč 26 tis.    

 

§6399 platba daně z příjmu právnických osob za obec – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 198.240,- 

 

§ 6409 ostatní činnosti – skutečnost k 31.12.2008 Kč 10.269,- 

bankovní služby  z účtu fondu rozvoje  

 

adb/ Kapitálové výdaje – skutečnost k 31.12. 2008    Kč   8.679.214,97 
 

§2212 silnice – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 5.876.490,- 

Z toho: nákup pozemků 335 tis. ( výkup pozemků pro cyklostezku 205 tis. Kč, výkup pozemku pro 

revitalizaci 51 tis. Kč, výkup pozemků pod obecními komunikacemi Kč 79 tis. Kč), rekonstrukce 

místních komunikací 5442 tis. Kč, ( komunikace k řece Bečvě- u Krištofů, komunikace VKP –Polana, 

Komunikace Amos- Na Sedlačkách, Komunikace Pod lipami- potok Tisový) radar 99 tis. Kč  

§2219 cyklostezka – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 670.233,- 

projektová dokumentace  

 

§ 2310 pitná voda- skutečnost k 31.12.2008 Kč 184.926,- 

Měřící systém s přenosem . 

§ 2321-odvádění odpadních vod- kanalizace- skutečnost k 31.12.2008 Kč 344.555,- 

z toho: účelový příspěvek na zbudování splaškové kanalizační přípojky 38 tis. Kč , dešťová kanalizace 

k multifunkční budově 145 tis. Kč , prodloužení kanalizace 161 tis. Kč ( projektová dokumentace a 

zaměření) 

§ 3412 sportovní areál – skutečnost k 31.12.2008 Kč 66.662,- 

dostavba sportovního areálu( projektová dokumentace a příprava žádosti pro získání dotace 

z evropských fondů)  



 

 

§ 3613 – areál bývalé drobné provozovny č.p. 27 - skutečnost k 31.12. 2008 Kč 123.065,- 

z toho: oplocení 64 tis. Kč , plynofikace objektu č.p. 27,  59 tis. Kč ( druhá splátka) 

 

§3619 investiční půjčené prostředky z fondu rozvoje bydlení – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 80.579,- 

půjčené prostředky  občanům na rekonstrukce bytu nebo domu 

 

§ 3631 – veřejné osvětlení – skutečnost k 31.12.2008  Kč 449.764,- 

rozšíření veřejného osvětlení u Bečvy a u kostela   

 

§3636 – revitalizace centra obce – skutečnost k 31.12.2008 Kč 561.561,- 

projektová dokumentace k výstavbě centra obce 

 

§3639 Investiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – skutečnost k 31.12. 2008 Kč 

310.000,-  

Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt „Čistá řeka Bečva“ v celkové hodnotě Kč 

4099 tis. Kč. V r. 2008 činil příspěvek Kč 310 tis. Příspěvek je splatný v r. 2019. 

 

§6171 – Investiční transfer Mikroregionu Rožnovsko – skutečnost K 31.12.2008 Kč 11.379,- 

příspěvek na turistické značení  

 

Podrobné členění výdajů na položky rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu pro hodnocení plnění 

rozpočtu  Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu  

 

5. Financování  v r. 2008 skutečnost k 31.12. 2008 Kč 794.201,15 

  

Přijatý úvěr od KB a.s. ve výši Kč 4000000,- /rekonstrukce místních komunikací/  

 

Splátka jistiny KB a.s. ve výši Kč  471000,-  / plynofikace/ 

Splátka jistiny KB a.s. ve výši Kč 750000,- / oprava chodníků/ 

 

Splátka jistiny KB a.s. ve výši Kč 102.000,- /rekonstrukce místních komunikací/  

Splátku úvěru č. 1  SFRB Kč 134.470,47 

Splátku úvěru č. 2 SFRB Kč  40.460,42 

Změna stavu na bankovních účtech  Kč -1.485.404,96 / přírůstek finančních prostředků/  

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů Kč  -222463,- 

 

Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce činí k 31.12. 2008 

Kč  3.646.740,15 



Z toho 

Běžný účet Kč 3.558.332,- (v tom Kč  39.555,15 sociální fond ) 

Fond rozvoje bydlení Kč  88.408,15 

 

6. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 

 

Ve dnech 9.10.2008-14.10.2008 a ve dnech 24.2.2009 – 26.2.2009 proběhlo přezkoumání 

hospodaření obce pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření ÚC č. 136/2008/ KŘ  je přílohou této výroční zprávy. 

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Bečva za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky(    

§ 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

Součástí závěrečného účtu obce za rok 2008 jsou: 

1. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období  12/ 2008, rozvaha za měsíc 

13/2008 , příloha k rozvaze za 12/2008 

2. Přehled hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy 

3. Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení 

4. Přehled hospodaření se sociálním fondem 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008  

 

Závěrečný účet obce zpracovala Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce a správce rozpočtu  

 

Závěrečný účet obce vyvěšen na úřední desce dne:   25.5.2009 

Závěrečný účet obce sejmut z úřední desky dne: 

Závěrečný účet obce schválen zastupitelstvem obce dne:  

 


