
1) Rozpo et obce

Schválený Rozpo tová Upravený Pln ní % pln ní
rozpo et opat ení rozpo et k 31.12.2009 k uprav.
v tis. K v tis. K v tis. K v tis. K rozpo tu

ída 1 - Da ové p íjmy 12 650,00 -1 472,99 11 177,01 10 885,14 97,39
ída 2 - Neda ové p íjmy 1 259,92 624,97 1 884,89 1 892,70 100,41
ída 3 - Kapitálové p íjmy 1 210,00 643,00 1 853,00 1 852,00 99,95
ída 4 - P ijaté transfery 239,40 798,76 1 038,16 967,79 93,22
ÍJMY CELKEM 15 359,32 593,74 15 953,06 15 597,63 97,77

ída 5 - B žné výdaje 9 037,80 2 152,98 11 190,78 10 686,74 95,50
ída 6 - Kapitálové výdaje 8 450,00 -6 001,80 2 448,20 2 321,69 94,83

VÝDAJE CELKEM 17 487,80 -3 848,82 13 638,98 13 008,43 95,38
Saldo p íjm  a výdaj -2 128,48 4 442,56 2 314,08 2 589,20 111,89

ída 8 - Finacování 2 128,48 -5 202,53 -2 314,08 -2 589,20 111,89
Z na stavu prost edk  na BÚ 2 128,48 -5 202,53 -2 314,08 -2 589,20 111,89

0,00 0,00 0,00 0,00
Splátky úv  a p ek 0,00 0,00 0,00 0,00

Da ové p íjmy
Da ové p íjmy byly v roce 2009 napln ny k upravenému rozpo tu na 97,77 %, k plánovanému rozpo tu však
pouze na 86,00 %. Tyto p íjmy obec získává výb rem daní a poplatk  na základ  obecn  závazných právních

edpis  a tvo í nejvýznamn jší ást p íjm  rozpo tu. Tvo í je da  z p íjmu FO, OSV , PO, za obec, da
z p idané hodnoty, da  z nemoviosti, poplatky za likvidaci odpadu, ze psa, z užívání ve . prostranství, z výherních
automat , správní poplatky apod. V roce 2009 se tyto p íjmy propadly o tém  1,5 mil. K  oproti roku 2008,
a to zejména vlivem sníženého celostátního inkasa sdílených daní v d sledku hospodá ské recese a poklesu HDP.

Neda ové p íjmy
Neda ové p íjmy obec získává za pronájem pozemk , zdravotního st ediska, obecní kotelny, vodovod
a kanalizací, OV, garáží, domu služeb, pošty, ob adní sín  atd. a také z poplatk  za využívání knihovny,

bitova, pe ovatelské služby atd.

Kapitálové p íjmy
Kapitálovými p íjmy jsou tvo eny p íjmy z prodeje majetku (v roce 2009 z prodeje obecních byt  ve starém sídlišti).

ijaté transfery
V roce 2009 realizovala obec Holoubkov následující p íjmy z ve ejných rozpo : KÚPK-volby do evropského
parlamentu (18,30), MMR-d tské h išt  ZŠ (300,00), KÚPK-na výkon státní správy a na žáky v ZŠ (179,40),
KÚPK-vým na oken v ZŠ (300,00), obec Medový Újezd a obec Svojkovice na zajišt ní požární ochrany (50,00),
KÚPK-pracovišt  Czech POINT (67,46) a KÚPK-provoz pe ovatelské služby (33,00). Zbytek tvo il p evod z hosp.
innosti INZULA (19,63).

žné výdaje
žné výdaje jsou len ny dle jednotlivých kapitol na vodohospodá ství (opravy V+K), odpadové hospodá ství

(likvidace sm sného i t íd ného komunálního odpadu), doprava (zajišt ní dopravní obslužnosti a zimní údržby),
školství (zajišt ní provozu PO ZŠ a MŠ Holoubkov v etn  dofinancování výjimky na platy, platba za žáky v jiných
školách), zdravotnictví (provoz zdr. st ediska), kultura (provoz knihovny, kulturní akce, vydávání Zpravodaje),
místní správa (p ísp vky hasi m, zajišt ní provozu a mzdových prost edk  na obecním ú adu, výdaje na volby),
sociální v ci (provoz DPS, pe ovatelské služby, ocen ní nov  narozených d tí a dárc  krve) a místní hospo-
dá ství (p ísp vky místním spolk m, ve ejné osv tlení, údržba zelen ).

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje tvo í náklady na investi ní opravy, investice a tvorbu projekt . V roce 2009 byla provedena
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výstavba nové komunikace v ásti obce Chejlavy, výstavba d tského h išt  u ZŠ a zajišt ní vody na fotbalovém
išti. Dále byly p ipraveny projekty na kanalizaci u Markovy vily, na dostavbu DPS a na demolici .p. 94.

Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu územních samosprávných celk , regionálních rad a dobrovolných
svazk  obcí k 31.12.2009 (FIN 2-12 M) je k nahlédnutí na OÚ.

2) Hospodá ská innost
Obec provozuje hospodá skou innost v oblasti pronájmu obecních byt . Správcem bytového fondu je firma
Zden k Smejkal-INZULA Rokycany.
Za rok 2009 inily celkové tržby 2.178.358 K  (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.845.371,- K ) a celkové
náklady 1.675.171,- K  (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 592.955,- K ). Zisk z H  tak inil
503 187,- K , z toho bylo na ú et obce odvedeno 19.626,- K  (projekt na odvodn ní domu .p. 96). V roce 2009
došlo ke znatelnému poklesu tržeb z nájmu v d sledku prodeje byt  na starém sídlišti.

3) Hospoda ení p ísp vkové organizace ZŠ a MŠ Holoubkov
Finan ní vypo ádání s rozpo tem PO bylo schváleno zastupitelstvem obce Holoubkov dne 29.3.2010.
PO byl na ízen odvod nevy erpané ásti prost edk  na dofinancování nadnormativních výdaj  školy zp t z izovateli
ve výši 81.369,- K .

Rezervní Fond repro- Odvod Výsledek
fond dukce majetku izovateli hospoda ení
erpání

PO ZŠ a MŠ Holoubkov 157 018,49 -157 018,49

R ní ú etní záv rka PO v etn  ú etních výkaz  je založena na OÚ.

4) Vyú tování finan ních vztah  ke ve ejným rozpo m

Poskytovatel el. znak el Rozpo et erpání Poznámka
MF R 98348 Volby do EP 18 300,00 18 300,00 pln ní 100%
MMR R 17360 D tské h išt  ZŠ 300 000,00 300 000,00 pln ní 100%
MPSV R 13305 Pe ovatel.služba 33 000,00 33 000,00 pln ní 100%
MV R 14008 Czech POINT 79 837,00 67 491,00 vratka poskytovateli
KÚPK XXX Vým na oken ZŠ 300 000,00 300 000,00 pln ní 100%
Celkem 731 137,00 718 791,00

5) Hospoda ení s majetkem obce

Fyzický stav majetku obce Holoubkov k 31.12.2009 zjiš ovala hlavní inventariza ní komise a porovnala ho
s ú etními stavy jednotlivých ú . Obec Holoubkov evidovala k 31.12.2009 ve svém ú etnictví majetek
v celkové hodnot  186.586.966,80 K . K 31.12.2009 byl zárove  vy azen majetek v celkové hodnot
105 610,36 K  (nepot ebný drobný dlouhodobý majetek). Zápis o provedené inventarizaci v etn  inventurních
soupis  a vy azovacích protokol  jsou uloženy na OÚ.

6) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2009
ezkoumání hospoda ení bylo provedeno v souladu se zákonem . 420/2004 Sb. auditorskou spole ností

K KREDIT s.r.o., zapsané v KA R pod . 370. P ezkoumání vykonal odpov dný auditor Ing. Renata Jane ková,



zapsaná v KA R pod . 1641 v období od 18.11.2009 do 20.5.2010. P i p ezkoumání hospoda ení obce za rok
2009 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona . 420/2004 Sb.).

i p ezkoumání hospoda ení obce Holoubkov za rok 2009 byly zjišt ny následující ukazatele:
podíl pohledávek na rozpo tu územ. celku (bez pohl. z byt. hospodá ství a záloh) 4,15%
podíl závazk  na rozpo tu územního celku (bez závazk  z byt. hospodá ství a záloh) 30,90%
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku   5,96%
ukazatel dluhové služby 0,00%

Záv re ná zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Holoubkov za rok 2009 je k nahlédnutí na OÚ.

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Holoubkov . 5/2010 ze dne 28.6.2010

Vyv šeno na ú ední desce dne: Ing. Lukáš Fišer
Sv šeno z ú ední desky dne: místostarosta obce



( v tis. K )

 P  Í J M Y  PLÁN                       
2009

 PLÁN                         
po I. zm  

 PLÁN                         
po II. zm  

 PLÁN                         
po III. 
zm  

SKUTE NOS
T                       

1-12/2009    
1111 Da  z p íjmu fyzických osob ze záv. innosti 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 400,00 2 396,89
1112 Da  z p íjmu fyzických osob - OSV 600,00 600,00 600,00 450,00 392,09
1121 Da  z p íjmu právnických osob 3 800,00 3 000,00 3 000,00 2 350,00 2 228,52
1122 Da  z p íjm  za obec 0,00 153,51 153,51 153,51 153,51
1211 Da  z p idané hodnoty 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 224,21
1332 Poplatek za zne iš ování ovzduší 5,00 5,00 5,00 37,50 37,50
1334 Odvody za odn tí p dy - z.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
1337 Poplatek za likvidaci odpad -POPELNÉ 900,00 900,00 900,00 900,00 880,49
1341 Poplatek ze psa 30,00 30,00 30,00 31,00 30,02
1343 Poplatek za užívání ve .prostranství(reklama) 10,00 10,00 10,00 10,00 2,74
1347 Poplatky za VHP (automaty) 50,00 50,00 50,00 50,00 51,00
1351 Odvod výt žku  z loterií a VHP 25,00 25,00 25,00 25,00 10,06
1361 Správní poplatky 30,00 30,00 30,00 30,00 16,38
1511 Da  z nemovitostí 400,00 440,00 440,00 440,00 461,71
4111 Neinv.dotace-volby do EP 20,00 18,30 18,30 18,30 18,30
4111 Neinv.dotace-volby do Parlamentu R UZ 98071 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00
4116 UZ 17360-MMR-neinv.dot. Na h išt  ZŠ 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2223 Neinv.dotace - vyú t.voleb do kraj.zast.2008 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92
4112 Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ 179,40 179,40 179,40 179,40 179,40
4122 Neinv.dotace KÚPK-vým na oken v ZŠ 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00
2111 Náhrady za zajist ní provozu jednotek SDH 0,00 0,00 0,00 34,67 34,67
4121 Neinv.dotace od obcí  (zaj.PO-Medový Újezd) 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00
4116 KÚPK-neinv.dotace - CZECH POINT 0,00 80,00 80,00 67,46 67,46
4116 Neinv.p ijaté dotace od KÚPK-pe .služba 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00
4131 P evod z vl.fond  z hospodá ské innosti-INZULA 0,00 0,00 0,00 90,00 19,63
2131 P íjmy z pronájmu pozemk 8,00 8,00 8,00 8,00 6,78
2111 Knihovna-ro ní poplatky 5,00 5,00 5,00 5,00 3,02

bitovní poplatky 8,00 8,00 12,00 14,00 13,40
Ostatní p íjmy (kopírování, popl.za žádosti.) 80,00 80,00 80,00 55,00 52,78
Prodej byt -admin.poplatky 45,00 70,00 70,00 62,30 62,21

íjmy z pe ovatelské služby 30,00 30,00 30,00 2,00 1,61
2132 P íjmy z pronájmu nemovitostí:

Zdravotní st edisko 80,00 80,00 80,00 85,00 84,92
Nájem kotelny-POLYTEZA 360,00 360,00 360,00 360,00 392,96
Pronájem garáží (kotelna, FELEKT) 100,00 100,00 100,00 100,00 84,99

 m služeb 70,00 70,00 70,00 70,00 74,94
Ob adní sí 40,00 40,00 40,00 40,00 45,99
Ostatní(pošta,byt ZŠ, .p.15……) 70,00 70,00 70,00 70,00 62,22

2139 Pronájem úpravny REVOSU+ostatní 150,00 150,00 150,00 150,00 164,25
2141 P íjmy z úrok 90,00 240,00 240,00 240,00 225,73
2229 P íjaté úhrady za vyú tování tepla a vody - Zdr.st ed. 50,00 50,00 50,00 41,00 38,64
2229 P íjmy z vyú tování r.2008-REVOS 0,00 400,00 390,00 390,00 389,17
2329 P ijaté záloha na teplo ve zdr.st edisku 70,00 70,00 70,00 74,00 73,02
3111 P íjmy z prodeje pozemk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

íjmy z prodeje pozemk  - byty 10,00 20,00 20,00 9,00 8,09
3112 P íjmy z prodeje nemovitostí-byty 1 200,00 2 130,00 2 130,00 1 844,00 1 843,91
2229 Ostatní p íjmy z vyú tování r.2008 0,00 80,00 80,00 80,00 77,48

íjmy dle výkazu 40 15 359,32 16 759,13 17 071,43 15 953,06 15 597,63
ÍJMY CELKEM 15 359,32 16 759,13 17 071,43 15 953,06 15 597,63

ROZBOR HOSPODA ENÍ  OBCE  HOLOUBKOV  za I.-IV.Q 2009



VÝDAJE  PLÁN                       
2009

 PLÁN                         
po I. zm  

 PLÁN                         
po II. zm  

 PLÁN                         
po III. 

SKUTE NOS
T                       

01 - VODOHOSPODÁ STVÍ
2310 Pitná voda-spot eba,rozbory,služby 100,00 600,00 600,00 600,00 557,52
2321 Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS 100,00 200,00 300,00 300,00 244,50
3722 Odvoz odpadu - Polygon 300,00 300,00 300,00 300,00 297,00

Odvoz odpadu - Rumpold 900,00 900,00 900,00 930,00 929,05
03 - DOPRAVA

2221 Dopravní obslužnost (Hrouda+ SAD Pl.) 100,00 89,10 89,10 89,10 89,10
2212 Opravy a udržovaní - ostatní, zimní údržba, posypy 600,00 600,00 600,00 300,00 255,72

05 - ŠKOLSTVÍ
5171 Opravy a udržování 800,00 900,00 600,00 600,00 586,29

ZŠ-vým na oken  z dotace 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00
5021 Ostatní náklady ve školství 5,00 5,00 5,00 15,00 15,99
5321 Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách 300,00 300,00 300,00 300,00 294,31
5331 P ísp vky-KÚPK-na žáka 143,60 143,60 143,60 143,60 143,60

ísp vky-OÚ 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
ísp vky OÚ na mzdy(výjimka) 230,00 230,00 230,00 311,00 310,73

06 - ZDRAVOTNICTVÍ
3539 Zdr.st edisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topi ) 150,00 200,00 200,00 230,00 228,61

07 - KULTURA
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..) 120,00 120,00 120,00 130,00 129,80
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD….) 80,00 80,00 80,00 115,00 113,10

08 - MÍSTNÍ SPRÁVA
5512 Hasi i 350,00 350,00 350,00 350,00 295,62
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory) 600,00 600,00 600,00 600,00 555,98
6114 Volby do Parlamentu R UZ 98071 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00
6117 Volby do EP 20,00 20,00 20,00 23,83 23,83
6171 V cná b emena z investi ních akcí 70,00 70,00 70,00 10,00 2,72
6171 innost místní správy 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 646,65
5362 Dan z p íjm  - obec 0,00 153,51 153,51 153,51 153,51

Nákup vybavení pro CZECH POINT-dotace 0,00 0,00 0,00 67,46 67,46
Nákup vybavení pro CZECH POINT-vl.zdroje 0,00 100,00 71,85 10,97 10,97
09 - SOCIÁLNÍ V CI

4359 DPS - drobná údržba, revize, ist.prost edky 30,00 30,00 30,00 35,00 35,79
Pe ovatelská služba 159,20 60,00 60,00 60,00 44,08

4319 Sociální pé e - p ísp vky d chodc m, d tem… 80,00 80,00 80,00 80,00 76,53
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁ STVÍ

3419 Ostatní t lovýchovná innost 180,00 180,00 205,00 205,00 189,00
3612 Bytové hospodá ství 70,00 150,00 200,00 300,00 208,79

Komentá  k 3612: odvody D z p ev.nem-byty, služby-byty
3631 Ve ejné osv tlení 500,00 500,00 500,00 500,00 437,21
3632 Poh ebnictví 40,00 40,00 40,00 25,00 21,32
3639 Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb 10,00 10,00 10,00 10,00 5,87
3745 Zele +údržba ve . Prostranství 400,00 500,00 550,00 620,00 610,92

11 - VÝSTAVBA
Kanalizace-Markova vila 250,00 250,00 150,00 150,00 120,31

2310 Výstavba vodovodu z vlastních zdroj 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
2212 Výstavba-chodníky II.etapa 3 000,00 3 000,00 200,00 20,00 11,31

Komunikace - Chejlavy 3 000,00 3 000,00 6 800,00 1 850,00 1 854,01
Výstavba-hasi ské cvi išt 100,00 100,00 100,00 100,00 43,58
Oprava klub.SDH za zbroj.u garáží OÚ 1 000,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00
Komunikace-staré sídlišt ,garáže, ke Kabelu 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00

3421 Školní h išt -z dotace UZ 17360 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00
3421 Školní h išt - z vl.zdroj 400,00 400,00 600,00 700,00 699,97

Energ.audit budovy ZŠ 0,00 29,75 29,75 29,75 29,76
DPS-projekty výtah + p dní byty 0,00 32,76 32,76 32,76 32,76
Zajišt ní vody na fotbal.h išti 0,00 100,00 100,00 112,00 111,36
demolice .p.94 0,00 0,00 500,00 30,00 23,80
Výdaje dle výkazu 40 17 087,80 19 023,72 20 338,87 13 638,98 13 008,43
VÝDAJE CELKEM 17 087,80 19 023,72 20 338,87 13 638,98 13 008,43
ROZDÍL  P ÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM -1 728,48 -2 264,59 -3 267,44 2 314,09 2 589,19

Zpracovala: M.Zají ková 
V Holoubkov : 17.2.2010



statky na bankovních ú tech obce Holoubkov
Název ú tu .ú tu statek k 31.12.09

eská spo itelna-b žný ú et 843084329 4 410 632,74
eská spo itelna-b žný ú et k úv r.ú tu-kotelna 843096389 1 314 557,12
eská spo itelna-opravy vodohosp.majetku 20036-0843084329 99 984,11
eská spo itelna-bytový fond 35-0843084329 9 458 510,81

Komer ní banka-bežný ú et k IKS 78-3619840277 29 741,90
SOB-b žný ú et 177848365 2 975 038,99
SOB-spo ící ú et 233757258 1 201 170,00
SOB-DPS 233871691 900,12

CELKEM 19 490 535,79

Podílové listy ve fondu IKS k 31.12.2009
Po et kus Aktuální epo tená
podíl.list cena 1ks hodnota

Podílové listy IKS, KB a.s. 2 075 209 1,5224 3 159 298,18
CELKEM 3 159 298,18

Výše dluh  od právnických a fyzických subjekt  v i OÚ k 31.12.2009

315 00 - Pohledávky za vydané faktury
vyú t.tepla,vody…. 79 267,63
315 40 - nájmy ostatní
dlužný nájem v DS 0,00
dlužný nájem ostatní 36 213,00
CELKEM 36 213,00
315 41 - nájmy ve ZS
dlužný nájem ve ZS 251,00
315 42 - nájmy - garáže
dlužný nájem za garáže 9 420,00
315 45 - nájem - REVOS
dlužný nájem za OV a ÚV 0,00
315 46 - dlužné fa za popelné
popelné 8 701,80
315 48 - nájem-Ob adní sí
nájem p. Cehláriková 0,00

Výše neproplacených faktur za  I.-IV.Q 2009
321 00 - Dodavatelé
neuhrazené faktury+dobropisy 4 549 140,48
(2x STRABAG - komunikace Chejlavy cca…4.295.870,- K )

V Holoubkov : 17.2.2010
Zpracovala: M.Zají ková



Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení   
obec Holoubkov 2009 

 
 
obec HOLOUBKOV 
sídlo Holoubkov 48, 338 01 
 I  002 58 717 
  
auditor zapsaný v KA R K KREDIT s.r.o., . 370 
odpov dný auditor Ing. Renata Jane ková, . 1641 
zpracovatelé  Ing. Renata Jane ková 
místo p ezkoumání Nový Bor, Jablonec nad Nisou 

ezkoumání probíhalo v období 18. 11. 2009 – 20. 5. 2010 s p erušením 
kontrola dle zákona  .420/2004 Sb. 

ezkoumání za rok  2009 
datum vyhotovení zprávy 20. kv tna 2010 

 
 
1. Rozpo et, pln ní p íjm  a výdaj  podle rozpo tu 
- Rozpo et byl schválen zastupitelstvem dne 8. 12. 2008 se schodkem 2.128,5 tis. K , 

íjmy byly rozpo továny ve výši 15.359,3 tis. K  výdaje ve výši 17.487,8 tis. K ; 
- schodek m l být dle rozhodnutí zastupitelstva uhrazen z p ebytku minulých let; 
- návrh rozpo tu byl ádn  zve ejn n; 
- rozpo tové zm ny byly schváleny zastupitelstvem nebo starostou v rozsahu pov ení 

zastupitelstvem; 
- rozpo tový výhled na roky 2009 až 2011 byl schválen dne 18. 5. 2009; 
- obec vykázala za rok 2009 kladný výsledek hospoda ení 2.589,2 tis. K , celkové p íjmy 

byly 15.597,6 tis. K , výdaje 13.008,4 tis. K , zlepšený výsledek oproti rozpo tu byl 
dosažen zaú továním faktur za vybudování komunikací splatných v roce 2010 v ástce 
4.296 tis. K  a drobnými úsporami na provozních položkách; 

- pln ní a erpání rozpo tu bylo v souladu s p edpisy, celkové ani jednotlivé výdaje 
nep ekro ily plánovaný rozpo et, tj. nebyly vyšší než 100 %; 

- rozpo tová skladba byla dodržována. 
 
Záv r:  Nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
 
 
2. Finan ní operace fond  

Obec nemá z ízen žádný finan ní fond.  
 
 
3. Výnosy a náklady podnikatelské innosti 
- Obec v rámci hospodá ské innosti ú tuje o bytovém hospodá ství, v jiné oblasti obec 

nepodniká; 
- v roce 2009 obec vykázalo výnosy ve výši 2.178,35 tis. K , náklady 1.675,18 tis. K  a 

výsledek p ed zdan ním 503,17 tis. K . 
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4. Pen žní operace týkající se cizích zdroj  
Obec nehospoda í s žádnými  prost edky z cizích zdroj . 

5. Pen žní operace se sdruženými prost edky 
- Obec je lenem DSO Horní Berounka – Povodí Klabavy, kam p ispívá lenským 

ísp vkem; 
- obec je lenem sdružení Polygon, který zajiš uje pro sdružené obce likvidaci t íd ného 

odpadu;  
- obec nevložila do žádného subjektu sv j majetek ani neužívá majetek žádného svazku. 
 
Záv r k bod m 2 až 5: Nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
 
 
6. Hospoda ení s prost edky pocházejícím z Národního fondu a ze zahrani í 

Obec nezískala  prost edky ze zahrani í ani z Národního fondu (ve smyslu t íd ní 
rozpo tovou skladbou). 

 
 
7. Vyú tování a vypo ádání finan ních vztah  ke státnímu rozpo tu, rozpo  fond  

a ÚSC (dotace) 
 
Provozní (neinvesti ní) dotace ze SR a ÚSC 

 

Položka Popis íjmy v K  
k 31. 12. 2009 

Vratka 
v K  

4111 Neinvesti ní transfery z VPS SR 18 300 - 5 525 
4112 Neinvesti ní dotace a transfery obcím 

z toho 
 na výkon státní správy 
 p ísp vek na školství 

179 403 
 

 35 800 
143 603 

nevyú tovává se 

4116 Ostatní neinvesti ní dotace ze SR 
z toho 

 na pe ovatelskou službu 
 Czech Point 
 MMR h išt  ZŠ 

400 161 
   

   33.000  
   67 461    
300.000  

 
 

236 

 
- Obec obdržela ze SR dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 18.300 K , 

vynaloženo bylo 23.825 K , doplatek 5.525 K  byl p ijat dne 12.3.2010 na základ  
edloženého vyú tování; 

- od MPSV na pe ovatelskou službu obec obdržela 33.000 K , vydalo 43.212 K ;  
- v rámci Integrovaného opera ního programu obec obdržela na z ízení kontaktního místa 

ve ejné správy Czech POINT neinvesti ní dotaci ve výši 79.837 K , použito bylo pouze 
67.461 K , ástka 12.376 byla vrácena v pr hu roku 2009; 

- prost ednictvím MMR na akci „Vybudování d tského a poznávacího h išt  u ZŠ 
Holoubkov získala obec dotaci 300 tis. K , na celou akci bylo vynaloženo 864 tis. K ; 
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- na dostavbu domu s pe ovatelskou službou, na který obec získala p íslib dota ních 
prost edk  z ROP Jihozápad ve výši 10,2 mil. K  bylo v r. 2009 vynaloženo 32.764 K , 
z toho podíl EU je 27.850 K , dotace bude proplacena po dokon ení akce;  

- všechny dotace byly doloženy a ádn  vyú továny. 
 
 
Dotace od obcí a z  Plze ského kraje 
 
 

Položka Popis íjmy v K  Vratka v K  
4121 Neinv. p ijaté transfery od obcí   50 000 - 
4122 Investi ní p ijaté transfery od kraj   300 000 - 

 
- Obec zajiš uje pro obce Medový Újezd a Svojkovice požární ochranu, na innost SDH 

obdržela v r. 2009 od každé z nich 20 tis. K  a od Medového Újezdu  doplatek 10 tis. 
 z roku 2008; 

- od  Plze ského kraje  obec získala dotaci 300 tis. K  na vým nu oken budovy základní 
školy, celkové náklady na opravu školy v etn  klempí ských a malí ských prací inily 
780 tis. K , záv re né vyhodnocení bylo zasláno 12.10.2009. 

 
Záv r k bod m 6-7:  Nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Všechny akce byly  ádn  
vyú továny, p eplatky byly odvedeny  do státního rozpo tu ve stanoveném termínu. 

 
 
8. Nakládání s vlastním majetkem, s majetkem státu, ve ejné zakázky 
- Inventarizace majetku byla provedena v souladu se zákonem o ú etnictví;  
- provedení inventarizace k 31.12.2009 se ídilo pokynem starosty obce; 
- nákupy i prodej majetku schvaluje zastupitelstvo, zám ry prodeje byly ádn  vyv šeny; 
- rámcový nákup drobného majetku je schvalován prost ednictvím rozpo tu; 
- obec nevložila do žádného svazku sv j majetek; 
- vy azení majetku navrhuje a provádí inventariza ní komise; 
- obec nehospoda í se státním majetkem; 
- zakázky velkého rozsahu nebyly realizovány, podle velikosti zakázky je jmenována 

výb rová komise, která doporu í zastupitelstvu vybraného uchaze e, a to definitivn  
rozhodne; 

- výb rové ízení na zakázku na rekonstrukci budovy DPS byla provedena 
prost ednictvím externí firmy Naviga 4, leny výb rové komise byli lenové 
zastupitelstva. 

 
Záv r:  Nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. P edloženy byly veškeré podklady a písemnosti, 
které se týkaly provedené inventarizace majetku roku 2009.  
 
 
9. Pohledávky a závazky 
 
Pohledávky: 
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- K 31. 12. 2009 vykázala obec pohledávky v celkové hodnot  3.834 tis. K ; 
- nejv tší položku p edstavují pohledávky ze zú tování služeb v bytovém hospodá ství, a 

to 3.096 tis. K ;  
- z ostatních pohledávek pohledávky za rozpo tové p íjmy m ly hodnotu byly 133 tis. 

,  pohledávky z hospodá ské innosti  480 tis. K , hodnota zaplacených záloh na 
služby spojená s pronájmy m ly hodnotu 123 tis. K ; 

- tšina pohledávek je splatných v roce 2010. 
 
 

Krátkodobé závazky 

- K 31. 12. 2009 m ly krátkodobé závazky hodnotu 7.730 tis. K , z toho závazky 
k dodavatel m 4.820 tis. K  a závazky z pracovn  právních vztah  145 tis. K , všechny 
jsou splatné v roce 2010; 

- významnou ást závazk  2.695 tis. K  tvo í p ijaté zálohy z pronájm  byt  a 
nebytových prostor; 

- na ú tu 348 eviduje obec závazky ze zú tování bytové správy s rozpo tem ve výši 984 
tis. K .   

 
Dlouhodobé závazky 
 

et druh závazku zjišt ní 
941 rezervy nejsou tvo eny  
953 vydané dluhopisy nebyly vydány 
954 závazky z pronájmu neexistují 
955 dlouhodob  p ijaté zálohy neexistují 
958 dlouhodobé sm nky k úhrad  neexistují 
959 ostatní dlouhodobé závazky neexistují 

 
Závazky z úv ru a p ek  

Obec nemá žádné úv ry ani p ky. 
 
 
10. Ru ení za t etí osoby, zastavování majetku ve prosp ch t etích osob, z izování 

cných b emen 
- Nebyly zjišt ny skute nosti, ze kterých by vyplývalo, že obec poskytla ru ení fyzickým 

nebo právnickým osobám; 
- obec má zastavenu nemovitost DPS  ve prosp ch MMR po dobu 20 let v souvislosti 

s poskytnutou dotací; 
- obec eviduje v cná b emena jako sou ást zápis  v katastru nemovitostí. 
 
 
11. Dodržování p edpis  o finan ním hospoda ení ÚSC  
- Záv re ný ú et za rok 2008 byl schválen bez výhrad dne 18. 5. 2009, ú et byl ádn  

zve ejn n na ve ejné desce i elektronicky; 
- porušení rozpo tové kázn  nebylo zjišt no; 
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- porušení povinností nebo p ekro ení p sobnosti ÚSC dle zvláštních právních p edpis  
nebylo zjišt no; 

- neodstran ní nedostatk  zjišt ných p i díl ím p ezkoumání – nebylo; 
- ve ejnosprávní kontrolu podle zák. . 320/01 Sb. provádí obec v p im eném rozsahu; 
- finan ní výbor a kontrolní výbor provádí kontroly v rámci svých kompetencí; 
- ísp vkovým organizacím jsou stanoveny závazné ukazatele hospoda ení, obec 

provádí pravidelnou kontrolu hospoda ení a nakládání s majetkem; 
- inventarizace majetku, závazk , jiných aktiv a jiných pasiv byla ádn  provedena a 

doložena. 
 
Záv r k bod m 9 - 11: Nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
 
 
 
 
12. etnictví 
- Bilan ní kontinuita mezi 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009 byla dodržena; 
- nebyly zjišt ny významné nedostatky v ú etních metodách a zásadách; 
- etní zápisy jsou v souladu s ú etními a právními p edpisy, jsou tedy správné; 
- etnictví je úplné, nebyly zjišt ny nezaú tované ú etní p ípady; 
- etnictví je pr kazné, obec ádn  provedla inventarizaci majetku a závazk ; 
- etnictví je p ehledné; 
- obec má systém úschovy a archivace dat, písemnosti jsou uloženy v archivu, data jsou 

zálohována na externích datových nosi ích, obec tak spl uje podmínku trvanlivosti; 
- pozm ování záznam  nebo doklad  v rozporu s p edpisy nebylo zjišt no; 
- etní záv rka byla sestavena a zpracována v požadovaném rozsahu, p edloženy byly 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a p íloha k ú etní záv rce; 
- kontrolované vazby byly v po ádku; 
- nebyly zjišt ny nesprávné ú etní postupy a metody. 
 
Záv r: V bodech 12 a 13 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
 
 
13. Finan ní ukazatele 
 

edepsané finan ní ukazatelé m sta mají tyto hodnoty: 
název ukazatele hodnota v % 
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  5,96 
podíl pohledávek na rozpo tu 21,75 
podíl pohledávek bez pohledávek za služby  4,15 
podíl závazk  na rozpo tu 48,66 
podíl závazk  na rozpo tu bez p ij. záloh a vylou ených závazk  30,90 
ukazatel dluhové služby 0,00 
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Záv r:  Ukazatel dluhové služby je nulový,  ukazatel zastaveného majetku je 5,96 %, ostatní 
ukazatele jsou relativn  vysoké. Z podrobného rozboru každé hodnoty vyplývá, že 
hospoda ení m sta není ohroženo. Obec k 31.12.2009 m la na svých ú tech více než 22 mil. 

, proto úhrada závazk  ve výši 4.900 tis. K  nezp sobí m stu žádné problémy. Také 
ukazatele podílu pohledávek a závazk  k p íjm m jsou podle metodiky MF vysoké, po 
ode tení pohledávek a závazk  v podob  záloh se ukazatele významn  sníží. Z uvedeného 
vyplývá, že obec bude mít dostatek finan ních rezerv i po zaplacení svých závazk  a že jeho 
hospoda ení není ohroženo.  
 
 
14. Záv r dle § 10 zákona . 420/2004 Sb. 

 
Auditor vydává ve smyslu § 10 zákona . 420/2004 Sb. o hospoda ení obce Holoubkov za 

etní období a hospodá ský rok od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 tuto zprávu. 
 
Popis chyb a nedostatk : 
a) nebyly zjišt ny chyby, nedostatky a porušení povinností nebo právních p edpis , které by 

ly významný vliv na výsledek p ezkoumání ve smyslu § 10 odst. 3 písm. a) zákona; 
b) nebyly zjišt ny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk  § 10 odst. 3 písm. 

c) zákona; 
c) nebyly zjišt ny závažné chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona. 

 
 
Záv r zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Holoubkov za ú etní období od 
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 zní 
 
 

nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
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