OBEC
MOKRÉ

IČ 00579131
Závěrečný účet obce za rok 2011
2011
Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o obci:
Adresa:
OBEC MOKRÉ, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí
Základní územní jednotka: ZUJ 576 522
IČ:
00579131
Bankovní účet:
23 525 571/0100 vedený u Komerční banky a. s., Dobruška
ID datové schránky:
q43a56s
Elektronická podatelna:
Účetní:
Telefon:
Mobil:
Elektronická úřední deska na adrese:

posta@obecmokre.cz
ucetni.mokre@seznam.cz
494 661 294
601 339 859
http://www.obecmokre.cz

Počet částí:
Katastrální území
Katastrální výměra
Nadmořská výška
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
První písemná zpráva (rok)
Počet obyvatel k 31.12.2011
Průměrný věk k 31.12.2011
Hustota obyvatel (obyv/km2)
Délka místních komunikací
Doprava - zastávka linky místního významu
Obchod se smíšeným zbožím
Pošta:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Škola:
Vodovod:
Plynofikace:
Kanalizace (ČOV):
Webové stránky obce:
Veřejná knihovna a internet:
Samostatné webové stránky knihovny:
Kronikář obce:
Samostatné webové stránky kroniky obce:

1
1
588,8383 ha = 589 ha
262 m n. m.
50° 15' 43''
16° 3' 56''
1390
148 (78 mužů a 70 žen)
43,00
25
2 km
2
ano
ne (nejblíže České Meziříčí, Opočno)
ne (nejblíže České Meziříčí, Opočno)
ne (nejblíže Opočno)
ne (nejblíže České Meziříčí, Opočno)
ano
ano
ano
ano – www.obecmokre.cz
ano
ano – www.obecmokre.cz/knihovna
ano
ano – www.obecmokre.cz/kronika

Zpravodaj obce
Samostatné webové stránky zpravodaje

ano
ano – www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Ostatní zařízení pro tělovýchovu - hřiště:
Společenský klub

1
ano

2

Hřbitov:
Hasiči:
Požární hydrant
Požární nádrž

ano
ne
3
2

Příslušnost k úřadům
Finanční úřad
Pověřený úřad
Stavební úřad
Matriční úřad
Pověřený úřad s rozšířenou působností
Katastrální úřad
Pozemkový úřad
Celní úřad
Okresní soud
Vojenská správa
Příslušnost k okresu
Kraj

Dobruška
Opočno
Opočno
Opočno
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Hradec Králové
Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký

Organizační složka obce
Knihovna U Mokřinky Mokré, základní knihovna
Osvědčení o zápisu do evidence knihoven: Podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, přidělilo Ministerstvo kultury ČR dne 5.4.2004 knihovně
evidenční číslo: 5966/2004.
Od 4.12.2009 nese knihovna v Mokrém oficiální název Knihovna U Mokřinky Mokré,
základní knihovna.

Zastupitelstvo obce v roce 2011
Dne 9.11.2010 se konalo ustavující zasedání nového pětičlenného a nové zastupitelstvo
pracuje v tomto složení:
Starosta:
Místostarosta:

Kučerová Blanka
Faltusová Věra st.

Jmenný seznam zastupitelstva (řazeno dle abecedy):
Faltusová Věra ml.
Faltusová Věra st.
Hladný Miroslav
Honsnejman Roman
Kučerová Blanka
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Veřejná zasedání zastupitelstva obce za rok 2011:
Počet zasedání: 8
20.1., 17.3., 28.4., 15.6., 8.9., 3.11., 14.11., 13.12.
Účast zastupitelů:
4–5–5–5–5–5–5-4
Účast obyvatel:
7–2–2–0–0–3-0-0
Účast zastupitelů na jednáních:
95 %
Průměrná účast obyvatel:
1,75 osob
Schválené nebo realizované záměry obce v roce 2011
Záměr obce Mokré 1/2011
Pronájem vodní plochy – parcelní číslo 824/1
Pronájem byl schválen 17.3.2011 – usnesení č. 17/2011 - Českému rybářskému svazu Opočno
– roční nájemné ve výši 120 Kč
Vyvěšeno:
21.1.2011
Sejmuto:
5.2.2011
Záměr obce Mokré 2/2011
Pronájem nemovitosti čp. 20 a přilehlých pozemků
a) základní nájemné bytových prostor – 35 Kč/1 m2
b) nájemné nebytových prostor 14,00 Kč/1 m2 a měsíc – pronájem pouze větší herny – 64 m2
c) nájemné pozemky p. č. st. 19 o výměře 680 m2 – cena 1 Kč/1 m2 a rok
d) nájemné pozemek p. č. 64 zahrada o výměře 165 m2 – cena 1 Kč/1 m2 a rok
e) nájemné pozemek p. č. 63 o výměre 327 m2 - cena 1 Kč/1 m2 a rok
f) nájemné vedlejší stavba – kůlna s garáží na pozemku p. č. st. 19 – 350 Kč/1 měsíc
Nájemné bude na dobu určitou 1 rok od sepsání smlouvy.
Záměr nebyl v roce 2011 uskutečněn.
Vyvěšeno:
14.11.2011
Sejmuto:
30.11.2011
Další důležitá usnesení zastupitelstva obce v roce 2011:
1. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Mokré č. 1/2011, kterou se zakazují některé
druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci (20.1.2011)
2. Schválení inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2010 (20.1.2011)
3. Schválení snížení nájemného v místním obchodě na částku 200 Kč měsíčně
(17.3.2011)
4. Schválení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o vedení přestupků s městem Opočno
(28.4.2011)
5. Schválení závěrečného účtu DSO Horka Očelice za rok 2010, včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření (15.6.2011)
6. Schválení závěrečného účtu obce Mokré za rok 2010, včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření (15.6.2011)
7. Schválení udělení čestného občanství Ing. Petru Ondráčkovi, CSc. (15.6.2011)
8. Schválení příspěvku Svazu včelařů České Meziříčí ve výši 1 000 Kč (8.9.2011)
9. Schválení prodeje čp. 20 jako objektu k bydlení (3.11.2011)
10. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2012 – Dotační
titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – dokončení
rekonstrukce budovy obecního úřadu - zateplení střechy a fasáda (14.11.2011)
11. Schválení rozpočtových pravidel na rok 2012 (13.12.2011)
12. Schválení neuskutečnit prodej akcií Východočeské plynárenské společnosti Portfolio
Manager A+CE Global Finance, a. s. Brno (13.12.2011)
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13. Schválení neinvestičních příspěvků mateřským školám Opočno, České Meziříčí,
Jeníkovice v roce 2011 (13.12.2011)
14. Schválení vyúčtovaných dotací v roce 2011 a žádosti na dotace na rok 2012
(13.12.2011)

Výbory
Kontrolní výbor:
Předseda: Hladný Miroslav
Členové: Hrubá Věra, Falta Vladimír
Kontrola usnesení a záměrů obce proběhla dne 21.2.2011.
Finanční výbor:
Předseda: Hladný Miroslav
Členové: Hrachovinová Jaroslava. Ing. Vachatová Vlasta
Kontrola hospodaření proběhla dne 21.2.2011.

Platné obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích (poplatky ze psů), účinnost
od 1.1.2004.
Obecně závazná vyhláška obce Mokré č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Mokré, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, účinnost
od 1.12.2008.
Obecně závazná vyhlášky obce Mokré č. 1/2011, kterou se zakazují některé druhy paliv
pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci, účinnost od 6.2.2011.

Strategický plán obce na rok 2009 - 2012
Zastupitelstvo obce Mokré dne 6.11.2008 na svém veřejném zasedání schválilo strategický
plán obce Mokré, a to výhledově na roky 2009 – 2012:
1. Provedení rekonstrukce budovy obecního úřadu, Mokré čp. 12. Prioritou bylo
zavedení vodovodu a kanalizace tohoto objektu – toto se dokončilo v roce 2009.
2. Rekonstrukce lipových alejí v obci, která je rozdělena na dvě části:
a) Lipová alej Mistra Jana Husa, která vede ke hřbitovu a lípy u rybníka.
b) Lipová alej v části obce V Lípách
Projekt se v současné stále zpracovává.
3. Dokončení rekonstrukce dvou místních komunikací – ke hřišti a ke mlejnu, které byly
částečně rekonstruovány v roce 2007, kdy byla provedena příprava podloží
pro zhotovení pevného povrchu cest. Projekt na celkovou rekonstrukci je zpracován –
zatím je ve fázi záměru.
4. Rekonstrukce chodníků v obci, která by spočívala v obnově povrchu chodníků
zámkovou dlažbou – zatím je ve fázi záměru.
5. Obnovení veřejné zeleně v obci – výsadba nových javorů v centru obce – tento záměr
navazuje na zhotovení chodníků.
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Tento Strategický plán byl aktualizován 14.12.2009:
Zastupitelstvo schválilo další postup rekonstrukce budovy obecního úřadu a to fázi výstavby
sociálního zařízení a archivu z části skladových prostor budovy obecního úřadu, zateplení
vrat, dle projektu a stavebního povolení. Tato druhá část vybudování sociálního zařízení
a úpravy obecního úřadu a knihovny bylo dokončeno v roce 2010.
V roce 2011 se v rekonstrukci nepokračovalo. Třetí fáze by měla pokračovat v roce 2012
v případě obdržení dotace z POV Královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na tuto výstavbu z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje na rok 2012. V III. etapě zbývá dokončit zateplení střechy a fasádu
budovy.

Rozpočtový výhled na období 2011 – 2015
Zastupitelstvo obce Mokré při schválení tohoto rozpočtového výhledu vychází
z rozpočtového výhledu 2007 – 2010 (schváleno 8.12.2005) a Strategického plánu na rok
2009 – 2012 (schváleno 6.11.2008).
Obec Mokré se v roce 2011 řídila schváleným rozpočtem, který byl především zaměřen
k zajištění chodu obce a obecního úřadu.
V případě obdržení finančních prostředků ze státních fondů, Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje nebo fondů Evropské unie byl záměr pokračovat v investičních
záměrech, které jsou již rozpracovány a jsou na ně připraveny projekty:
1. Rekonstrukce budovy obecního úřadu
2. Rekonstrukce lipových alejí, kde je připraven projekt – projekt se stále zpracovává
3. Chodníky a komunikace – zatím je pouze jako záměr
Rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem obce dne: 14.12.2009
V roce 2011 se žádný záměr dle rozpočtového výhledu neprovedl.

Rozpočet obce
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011: schválena dne 16.12.2010
Schválený rozpočet: schválen dne 17.3.2011
Počet rozpočtových opatření: 3
Rozpočtová opatření jsou schvalována zastupitelstvem.

Pracovníci obce
1 pracovní smlouva – hlavní účetní a správce rozpočtu, knihovník, kronikář, webmaster – celý
pracovní úvazek
15 dohod o provedení práce

Pojištění majetku obce
Veškerý majetek obce je pojištěn u Generali Pojišťovny a. s.

6

Majetek obce – pronájmy
Pronájem nebytových prostor:
Budova místního obchodu čp. 88
 1 smlouva na dobu neurčitou
Pronájem zemědělských pozemků
1 smlouva na dobu neurčitou
Drobné pronájmy ostatních pozemků – smlouvy na dobu neurčitou
Budova čp. 20
 1 smlouva na dobu neurčitou na
1. pronájem nebytových prostor u čp. 20
2. pronájem zahrady a pozemku ve zjednodušené evidenci u čp. 20
Pronájem bytu:
1 byt - smlouva na dobu neurčitou, nájemné je regulované – smlouva o bytovém nájemném
byla ukončena ke dni 30.11.2011 podáním žádosti nájemníka.

Nájemné placené obcí
1. Pozemek pod budovou čp. 88 – místní obchod – ročně 3 563 Kč – majitel Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových
2. Pozemek – hřiště – ročně 500 Kč – majitel Župa sokolská Hradec Králové

Přijaté a poskytnuté půjčky
Přijaté půjčky:
Přijaté půjčky nebo úvěry: žádné
Poskytnuté půjčky:
Půjčky poskytnuté právnickým osobám, fyzickým osobám, zaměstnancům: žádné

Přijaté dotace, finanční a věcné dary
UZ
Položka
UZ98005 4111 – sčítání lidu
4112 – dotace na státní správu
UZ34070 4116 – dotace na knihovnu MK ČR
org.1112 T-Mobile – příspěvek na kulturu
SKIP – příspěvek na akce knihovny
Ostatní finanční dary na knihovnu
Celkem

Schválený Upravený Skutečnost
rozpočet
rozpočet
čerpáno
800,00
800,00
789,00
60 100,00 60 100,00
60 100,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
2 351,00
3 000,00
3 000,00
2 300,00
2 300,00
60 900,00

96 200,00

78 540,00

Čerpání příspěvku na kulturu a knihovnu T-Mobile je vykázán správně, příspěvek je
poskytnut na období 2011/2012.
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Rozpis dotací:
Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme
Poskytovatel: Fond T-MOBILE prostřednictvím Nadace VIA
Program: TMHK - Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme
Název projektu: Tak tohle je náš domov! Nejkrásnější místo na světě!
Dotace ve výši: 30 500 Kč - z celkových výdajů 61 000 Kč na projekt
Podíl obce: 50 %
Podíl T-Mobile: 50 %
Platnost projektu: od 1.12.2011 - 30.11.2012
K 31.12.2011 vyčerpáno: 2 351,00 KČ
Kulturní a zájmová činnost
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: K21 - 2011 - Knihovna 21. století
Název projektu: Domov je nejhezčí místo na světě
Dotace ve výši: 10 000 Kč z celkových 45 000 Kč na projekt
Podíl obce: 78 %
Podíl Ministerstva kultury: 22 %
K 31.12.2011 vyčerpáno: 10 000,00 Kč
Kulturní a zájmová činnost
Poskytovatel: SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Název projektu: Čteme, cestujeme, poznáváme
Dotace ve výši: 3 000,00 z celkových 3 200,00 Kč na projekt
Podíl obce: 6 %
Podíl SKIP: 94 %
K 31.12.2011 vyčerpáno: 3 000,00 Kč

Veřejnoprávní smlouvy
1 smlouva s městem Opočno – vyřizovaní přestupkové agendy – uzavření smlouvy 19.6.2003,
uzavření Dodatku č. 1 dne 28.4.2011.

Konsolidované výdaje mezi obcemi
3113 5321 – příspěvek Základní škole Opočno
3111 5321 – příspěvek Mateřské škole Opočno
3111 5321 – příspěvek Mateřské škole Jeníkovice
3111 5321 – příspěvek Mateřské škole České Meziříčí
6171 5321 – přestupková komise Opočno
Celkem

67 920,00 Kč
31 040,00 Kč
2 000,00 Kč
2 600,00 Kč
1 137,50 Kč
104 697,50 Kč

Územní plán obce
2007 - investiční dotace ve výši 54 000,00 Kč - č. smlouvy PRK SPD200703/39
2008 - investiční dotace ve výši 24 400,00 Kč - č. smlouvy PRK-RRD200803/20
2009 – dokončení a vyúčtování územního plánu – 28.7.2009
Celkové náklady: 196 000 Kč
V současné době se neplánuje žádná změna územního plánu.
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PASIVA

AKTIVA

Rozvaha k 31. 12. 2011
TEXT
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla a předměty
Nedokončené investice
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek
Aktiva stálá
Zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě
Peníze
Peněžní prostředky ZBÚ
Pokladna
Ceniny
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Odběratelé
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Pohledávky za státním rozpočtem
Dohadné účty aktivní
Aktiva oběžná
Aktiva celkem
Vlastní jmění
Jmění účetní jednotky
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při změně metody
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let
Cizí zdroje - závazky
Dodavatelé
Přijaté provozní zálohy
Ostatní závazky - zaměstnanci
SP, ZP

SÚ
Fyzická
01
018
019
02
021
022
028
031
032
04x
041
042
069
0xx
1xx
112
132
2xx
231 10
261 00
263 00
31x
314 xx
311 xx
315 xx
348
388

Účetní
49 634,55
196 000,00
2 092 350,60
42 635,00
903 631,60
728 208,28
130 000,00

974 595,00
6 099 000,00
11 216 055,03

36 728,84
124 711,81
0,00
0,00
146 070,00
16 485,00
0,00
0,00
13 961,00
337 956,65
11 554 011,68

401
403
406
493
432

9 621 699,83
394 232,00
-1 261 907,15
104 954,31
349 228,81

321 xx
324 xx
331 00
336 xx
374
378 00
342 xx
389
903 xx
901 00

1 785,73
1 610,00
33 872,00
16 567,00
30 000,00
361,00
5 430,00
146 070,00
10 629 983,42
2 495 360,90
833,00

PÚ - jiný drobný dl. hmotný majetek

902 xx

315 740,21

Celkem PÚ

999 xx

2 811 934,11

zákonné poj. zaměstnanci
daň
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem
PÚ PÚ - Horka příspěvky
PÚ - jiný drobný dl. nehmotný majetek
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Fondy obce
Obec nemá žádné finanční fondy.

Inventury 2011
Inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků a zásob obce, byla provedena na základě
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Směrnice obce č. 5. Inventurní komisi
ve složení Kučerová Blanka – předseda a členové Honsnejmanová Dagmar, Faltusová
Věra st., Honsnejman Roman, byly předloženy obecním úřadem veškeré podklady, aby mohla
být inventura řádně provedena.
Inventarizační komise porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidencí a doporučila předložit
zastupitelstvu obce.
S výsledky inventarizace se zastupitelstvo obce seznámilo na veřejném zasedání dne
23.2.2012.

Příjmy a výdaje, výsledek hospodaření
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M k 31.12.2011
Příjmy
Výdaje
Saldo příjmů a výdajů

1 624 494,21 Kč
1 701 776,42 Kč
- 77 282,21 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011
Výnosy:
Náklady:
Výsledek hospodaření:

1 631 492,01 Kč
1 526 537,70 Kč
104 954,31 Kč

Rozvaha k 31.12.2011
Výsledek hospodaření běžného účetního období – účet 493:
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – účet 431
po závěrečných zápisech:

104 954,31 Kč
104 954,31 Kč

Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2011 bylo provedeno dne 7.12.2011
a 23.4.2012 zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – ekonomický odbor,
oddělení kontroly a analýz obcí, na základě žádosti starosty obce v souladu s ustanovením
§ 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/200 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření
obcí, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu
poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné
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a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v zastupitelstvu obce Mokré.
Kontrolovány byly tyto doklady: pravidla rozpočtového provizoria, schválený rozpočet,
rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, závěrečný účet, evidence majetku, inventurní soupis
majetku a závazků, evidence poplatků, kniha pohledávek, mzdová agenda, odměňování
zastupitelstva obce a výborů, pokladní doklady, ostatní účetní doklady, rozvaha, výkazy
pro hodnocení plnění rozpočtu, výkazy zisku a ztrát, smlouvy a další materiály k přijatým
účelovým dotacím, nájemní a ostatní smlouvy, vnitřní předpisy a směrnice obce, zápisy
z jednání zastupitelstva, včetně usnesení a další doklady (vybrané pokladní doklady, faktury,
pohledávky, smlouva zaměstnance obce, náplň práce a platový výměr) dle osobní žádosti
finančního výboru vznesenou oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Závěr zprávy:
1. Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
2. Při přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2011 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
3. Při přezkoumání hospodaření - Obec Mokré za rok 2011 se neuvádí žádná rizika.
4. Při přezkoumání hospodaření - Obec Mokré za rok 2011 byly zjištěny následující
ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,01 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Výroční zpráva o poskytování informací
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec
Mokré výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za předchozí kalendářní rok.
V roce 2011 byla podaná 1 (jedna) žádost o poskytnutí informace.
Zpráva byla vyvěšena:
3.1.2012
Sejmuta:
18.1.2012

Významné výkyvy hospodaření v průběhu hodnoceného roku
V průběhu roku 2011 nedošlo k významným výkyvům v hospodaření obce, které probíhalo
v souladu se schválenými záměry obce a dle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření.
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Příloha:
 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
 Výkaz Fin 2 – 12 M
 Rozvaha
 Výkaz zisku a ztráty
 Příloha účetní závěrky
 Evidence podrozvahových účtů
 Zpráva o poskytování informací dle zákona 106/199 Sb.
Dne 30.12.2011 byl vyhlášen a tím nabyl účinnosti zákon 465/2011 Sb., kterým se mění
zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.
§ 17 odstavec 6:
Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku10) na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn
v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění
podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění
návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva.
Dokument je v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Zákonem
č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovala: Dagmar Honsnejmanová
Hlavní účetní a správce rozpočtu a osoba odpovědná za zaúčtování

Schválila: Blanka Kučerová
Starosta obce – příkazce operace a osoba odpovědná za účetní případ

V Mokrém dne: 16.5.2012
Vyvěšeno dne: 24.05.2012
Sejmuto dne: 08.06.2012
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