
Z A VĚR E Č N Ý Ú ČET - OBEC MĚŇANY
za rok 2011

§ 17zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 v tis. Kč

Schv. upr. skutečnost % plnění %plnění
rozpočet rozpočet 31.12.2011 k upr.rozp. ke schv.roz.

tř.1- daňové příjmy 2283,00 2321,50 2321,11 99,98 101,67
tř.2- nedaňové příjmy 25,00 382,64 382,64 100,00 1 530,50
tř.3- kapitálové příjmy
tř.4- přijaté dotacce 77,00 60,10 60,10 100,00 78,10
tř.4-přev.z HC 651,00 30,44 30,47 100,00 4,70
Příjmy celkem 3036,00 2796,15 2795,78 100,00 92,10

tř.5. běžné výdaje 2026,00 1 776,24 1 775,88 87,65 99,98
tř.6- kapitálové výdaje 0,00 130,16 130,16 0,00 100,00
Výdaje celkem 2026,00 1 906,40 1 906,04 99,98 94,08

Financování
splátky úvěru 1 010,00 988,05 988,23 100,01
splacené úroky - úvěr 670,00 670,87 670,80 99,99

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou k nahlédnutí
v plném členění podle rozpočtové skladby v příloze 1 /výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů/
na obecním úřadě v úředních hodinách obce.
K nahlédnutí na obecním úřadě je také výkaz zisku a ztrát za rok 20' 2011, členěný na hlavní činnost a
hospodářskou činnost. Je to přehled příjmů a vydajů u jednotlivých činností.

U příjmů nebylo dosaženo v plné výši převodu z hospodářské činnosti - došlo k navýšení výdajů za
služby - o 170 tis. Kč - havárie rozvodů tepla a navýšení spotřeby topiva.
V roce 2011 došlo k navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu.

Hospodářská činnost

Obec vede hospodářskou činnost na vytápění obce Biomasou od 1.10.2007 projednáno v zastu-
pitelstvu dne 31.10.2007.
Náklady za rok 2011
Tržby a výnosy
Výsledek hospodaření /ztráta/

1697,1 tis. Kč
1492,1 tis. Kč
205,0 tis. Kč

V roce 2011 obdržela obec dotaci na výkon státní správy celkem 60100,-Kč



Pohledávky obce: ČEZ - poskyt.zálohy na el.energ.
odběratelé

101tis.Kč
273tis.Kč

Závazky obce: faktury neuhražené v roce 2011 a faktury
došlé v roce 2012 a týkající se roku 2011 463 tis. Kč
včetně faktur z hospodářské činnosti
závazky vůči zaměstnancům, soc.poj.zdr.
poj.dan z příjmu zaměstn. 147 tis. Kč
Neinvestiční nákl.zákl.škole Liteň 325 tis. Kč
Nevyplacené přísp.na čav 75 tis. Kč
Půjčka od občanů 251 tis. Kč
ostatn í 463 tis. Kč

Dosud nesplacený úvěr obce 15 694,49 tis. Kč společně s placenými úroky značně ovlivňuje
finanční situaci obce.

Dne 8.2.2012 proběhla v obci kontrola hospodaření kontrolním oddělením KÚ Středočeského kraje
s tímto výsledkem. Při přezkoumání hospodaření obce Měňany za rok 2011 podle § 2 a § 3
zákona Č. 420/2004 Sb., ve zněn í pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných
při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
Zpráva o výsledku hospodaření je přílohou závěrečného účtu.

Vyvěšeno od: /~. r- - LP-1 Z. do t:9. J: 201'l

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
Tabulky závěrečného účtu

V Měňanech dne: 1 11.5.2012

Sotlová Stanislava
starostka

Zpracoval: Sudíková


