Závéteénýúčetobce Kobylnice zarok2OLL
(

dle zákona č,250/20O0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§17 )

V souladu se zákonem č.25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůve
znění pozdějších předpisů dle § 17 předkládá Zastupitelst\,1r obce Kobylnice k plojednráni
závěrečný účetobce Kobylnice zaíok2017.

Rozpočet a rozpoětová opatření
Rozpočet na rok 201 1 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce díLe 23.12.2010, jako

přebytko\,1,.

851,ooo.o0 Kč

V roce 20l

l

byly provedeny čtyÉirozpoctová opatření,

Č.1 schváleno

drle 29.6.2011
Č,2 schváleno dne 6.9,2011
Č,3 4 scváleno dne 13,12.2o11

Konečný rozpočet po těchto rozpočtových změnách.
Pi]

jmv

1,121,883.73

1<č

292.a69 57 Ka

Údaje o plnění příjmůa výdajů za tok 2OLí ( údaje jsou v Kč )

Údaje o plnění rozpočtu přťmů, výdajů a o dalšich finančníchoperacich v plném členěni
podle rozpočtovéskladbyjsou ob§ženy v příioze č,1 ajsou k nahlédnutí v sídle obce
Kobylnice 8 (qikaz FIN 2-12).
ZávěrečnÝ ričet za rok 2011
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Hospodaření s maJetkem
zůstatky účtůk g1.12.2o!1jsou doloženy inventurní sestaýou

a kopiemi r{ipisů
Zůstatky peněžních prostředků jsou doloženy sestavou z účetnictvi
z běžnéhoúčtu- účet231

20 11

základni běžnÝ účet

979,7o1,a9 Kč

obce Kobyinice 8,
údaje o stavech peněžních prostředkůjsou k nahlédnutív sidle

přehled dotací
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Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice

2Olt

Marková a
1. Přezkoumáni hospodaření provedla Bc,Dana Matějková, Bc,Simona
č,42ol2oo4
zákonem
Bc.Jaroslav Petrá-k. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se
a doblovolných
Šb.,o přezkoumávání hospodaiení úzernnich samosprávných celkú
svazků obci v term in.u 7.5.2012 ( záýérečnépráce, zpracováni zprálry

)

Záýér zpíáw:

chyby a nedostatkry
Při přezkoumání ho§podaření obce Kobylnice za rok 20 1 1byly zjištěny
porušeny nížeuvedené předpisy:
č,563/ 1991 Sb,, o
ilrt taSt. e.+ l O / ZO09 St,, ťterou provádějí někteíá ustanoveni z'rkona
pozdějšich píeápisů, pro některé r,ybrané účetnijednotky
,É.'"i.i"l,
15, nebot; ".

""e"í

v

hmotnému majetku, neboť
Ůr"-"i."l"r. "n*ně účtovalo oprávkách k dlouhodobému zůstatek
v G,1- bytové domy
piiiárr ro^uav Šestavenék 31.1i,2O11 ie wkál:ár' zápoŤný
§

bytové jednotky ve sloupci Netto ve

výši 504,125,-Kč

-

a

§37, neboť:
Územní celek chybně účtovaio výnosech z činnosti, neboť ve Výkazu zisklJ a ztíát
sestavenému ke dni 31.12.2o 1 1 je wkázé,í| záporný zůstatek u účtu649 - o§tatní výnosy
z činnosti ve výši Kč - 380,-,
§69, neboť:
Územní celek chybně použil metodu časovéhorozlišení, neboť v Rozvaze sestavené
k 31.12.2011je \Tkázán zápoíLý Zustatek na účtu385 - Přťmy příštíchobdobí ve \4ýši Kč
13.7 7a,-.

Plné znění zprár,y o provedení přezkoumání ho§podaření obce za rok 2011 je přílohou
k závěrečnému účtu.

V Kobylnicích dne: 15.5.2012
Razitko a podpis starosty obce:

Vlwěšeno dne:

J/

f lj/ú

,. ,/
JaŤo§lavaKadeřávková ///
/

Sejmuto dne:
Přilohy k nahlédnutí

:

1. Výkaz FIN 2 12

2. Inventurní §estaw majetku

3. Kopie vlpisů běžnéhoúčtu
4, Vyúčtovánifinančníchprostředků ke státnímu rozpočtu, státnim fondům a
rozpočtůmkrajů
5

. Zpíáýa o výsledku přezkoumání hospodaieni

