
 
Závěrečný účet obce Rašov za rok 2006 

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

 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 
 
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočtová 

opatření 
Upravený 
rozpočet 

Plnění k 
31.12.2006 

% plnění k 
upravenému 

rozpočtu 
Třída 1 - Daňové příjmy 1.387.300 +19.300 1.406.600 1.333.360,43 94,79 
Třída 2 - Nedaňové příjmy 195.200 +253.600 448.800 312.615,12 69,66 
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0 - 
Třída 4 - Přijaté dotace 3.200 +199.400 202.600 212.654 104,96 
Příjmy celkem 1.585.700 +472.300 2.058.000 1.858.629,55 90,31 
Třída 5 - Běžné výdaje 1.789.600 +139.100 1.928.700 1.607.484,60 83,35 
Třída 6 - Kapitálové výdaje 700.000 +333.200 1.033.200 933.077,40 90,31 
Výdaje celkem 2.489.600 +472.300 2.961.900 2.540.562 85,77 
Saldo: příjmy - výdaje -903.900 0 -903.900 -681.932,45 75,44 
Třída 8 - Financování 903.900 0 903.900 681.932,45 75,44 
Prostředky minulých let 903.900 0 903.900 681.932,45 75,44 

 
 
 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném znění 
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obci Rašov a výkaz FIN 2-12 je také součástí 
tohoto závěrečného účtu. 
 
 V průběhu roku se dobře vyvíjel příjem daně z přidané hodnoty a daně z příjmů 
právnických osob, taktéž daně z nemovitostí. Naopak velký propad je v plnění daně 
z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kam se negativně promítl vliv 
společného zdanění manželů. Celkově lze rozpočet příjmů na rok 2006 vzhledem k jeho 
plnění charakterizovat jako reaálný a nenadhodnocený. 
 
 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů je zvýšené zejména z titulu vyššího prodeje dřeva, 
taktéž se promítlo zvýšení vodného 
 
 Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány, nebyly ani realizovány, nedošlo k žádnému 
prodeji majetku ve vlastnictví obce. 
 
 V běžných výdajích se projevily zejména následující faktory: 
- zvýšení nákladů v lesním hospodářství spojené s vyšší těžbou a zalesňováním, 
- zvýšené náklady na opravy vodovodu, kterou budou kryty dotací až v roce 2007, v roce 
2006 byly tudíž kryty vlastními prostředky obce, 
- zvýšené výdaje na veřejné osvětlení – větší rozsah oprav a prodloužení osvětlení, 
- zvýšené výdaje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů a budovy hasičky. 
 
 V kapitálových výdajích došlo k jejich navýšení v souvislosti s výstavbou nové místní 
komunikace (od pana Hanáka k paní Hejtmánkové), rozpočet na kanalizaci  („Malá strana“) 
byl prakticky dodržen. 
 
 Schválený rozpočet obce byl upraven dvěma rozpočtovými opatřeními 
(schválenými zastupitelstvem obce v měsíci září a prosinec), přičemž nedošlo k rozdílů 



příjmů a příjmů, tedy zůstalo zachováno financování představované zapojením 
přebytku hospodaření minulých let (zůstatek na bankovním účtu obce). 
 
2) Hospodářská činnost obce 
 
 Obec Rašov neúčtuje a neprovozuje hospodářskou činnost, neboť činnosti v lesním 
hospodářství a provozování vodovodu nejsou z hlediska obce provozovány za účelem 
dosažení zisku, nýbrž jako služby obyvatelstvu, popř. řádné starání se o majetek obce. 
 
 
3) Účelové fondy obce 
 
 Obec Rašov nemá zřízeny žádné účelové peněžní fondy podle zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
 
 
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 
 
 Obec Rašov nezřídila žádné příspěvkové organizace. 
 
 
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně 
 
 Dotace do rozpočtu obce za rok 2005 činily celkem 172.000,- Kč. Dotace byly řádně 
vyúčtovány, nebyly provedeny žádné vratky. 
 

Poskytovatel ÚZ Účel Částka Položka 

VPS - JMK X 
výkon státní 

správy 
3.249 4112 

Úřad práce 13101 
veřejně 

prospěšné práce 
35.000 4116 

VPS 98071 
volby do 

parlamentu 
20.405 4111 

VPS 98187 
volby do 

zastupitelstva 
obce 

20.000 4111 

JMK 00221 
dotace PRV na 

místní 
komunikaci 

124.000 4222 

DSO Rohozecko X členský podíl 10.000 4129 
 
 
- dotace na výkon státní správy nepodléhá vypořádání,  
- dotace z Úřadu práce je určena na mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací, na které byla 
také vyčerpána v plné výši, 
- dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla vyčerpána ve 
výši Kč 14.116,90, takže ve finančním vypořádání na začátku roku 2007 bude vráceno 
prostřednictvím KrÚ JMK Kč 6.288,10, 



- dotace na volby do zastupitelstva obce byla vyčerpána ve výši Kč 15.589,10, takže ve 
finančním vypořádání na začátku roku 2007 bude vráceno prostřednictvím KrÚ JMK Kč 
4.410,90, 
- dotace na výstavbu nové místní komunikace (od pana Hanáka k paní Hejtmánkové) byla 
vyčerpána v plné výši, 
- převod finančních prostředků z DSO Rohozecko není nijak účelově vázáno. 
 
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
 
 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor kontroly, oddělení přezkumu obcí. 
 
 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. 
 
 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je 
přílohou k závěrečnému účtu. 
 
 Zastupitelstvo obce Rašov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2005 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a ukládá starostovi obce a dalším 
odpovědným osobám zajistit nápravu těchto nedostatků: 

 starostovi a účetnímu obce zajistit provedení rozpočtového opatření v případě příjmu 
dotačních prostředků /rozpočtová třída 4 – Přijaté dotace/, 
 starostovi, inventarizační komisi a účetnímiu zajistit řádné vedení majetkové evidence 
včetně doplnění nově pořízeného majetku, 
 inventarizační komisi se ukládá inventarizovat veškerý majetek a závazky včetně 
dokladové inventury, 
 inventarizační komisi napravit stav v evidenci pozemků odstraněním duplicitního vedení 
parcely 283, 
 účetnímu obce účtovat o všech nákladech souvisejících s pořízením dlouhodobého 
majetku, 
 starostovi obce a účetnímu zajistit řádné označování obce na dokladech, bez řádného 
označení tyto doklady neproplácet a požadovat jejich opravu, 
 inventarizační komisi zajistit podpisy všech členů této komise na příslušných 
dokumentech, 
 pokladníkovi obce vést důkladnou evidenci o všech vybíraných poplatcích. 


