Závěrečný účet obce za rok 2009
Údaje o obci:
Adresa: Obec Višňová , 262 61 Višňová 153
Telefonické spojení: 318 690 145

e-mailová pošta: visnova@centrum.cz, podatelna.visnova@centrum.cz
internetové stránky obce na adrese: www.webpark.cz/visnova
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u -

KB Příbram
ČS a.s., pobočka Příbram

Počet obyvatel k 1.1.2009
Počet obyvatel k 31.12.2009

628
630
Zastupitelstvo obce v roce 2009:

Starosta obce: Ing. Jiří Nekolný
Místostarosta obce: Jiří Šimonovský
Zastupitelstvo obce: 9-ti členné
Fiřt Jiří, Hlavsa Jaroslav, Ing. Nekolný Jiří, Petřina Petr, Procházková Bohumila, Pšeničková Stanislava, Rys
Zdeněk, Šimonovský Jiří, Vacková Lenka.
Obec Višňová není členem žádného sdružení.
Příspěvková organizace obce:

•

Základní škola a Mateřská škola Višňová, okres Příbram.

Pracovníci obce v roce 2009:
2 THP- pracovní smlouva (účetní, matrikářka)
1 pracovní smlouva – (topič)
dohody – knihovnice, kronikářka, uklízečky, správce skládky, 4 pracovníci údržby, obsluha ČOV.
Pojištění majetku obce:
Česká pojišťovna a.s.
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO, dodavatel ALIS Česká Lípa.
Plnění rozpočtu r. 2009

Příjmy (v tis. Kč)
rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
celkem

schválený
5 397
1 684
1 900
382
9 363

upravený
5 462
1 647
1 956
701
9 766

skutečnost
4 844
1 564
1 618
701
8 728

Komentář k příjmům:
Daňové příjmy byly odhadnuty na základě vývojových tendencí a legislativních změn i s
částečným přihlédnutím k finanční a hospodářské krizi. Přesto byl propad ještě hlubší.
Celkově byl nižší příjem z daní o 618 tis. Kč. Zásadní měrou se na tom podílel výpadek ve
výběru daní právnických osob a to ve výši 466 tis. Kč.
Nedaňové příjmy proti upravenému rozpočtu byl propad o 83 tis., z toho 72 tis. z příjmu za
poskytování služeb. Největší propad byl zapříčiněn nevýběrem 50 tis. Kč za změnu územního
plánu, který byl nahrazen vyšší cenou za prodej pozemku za kravínem. o cca 82 tis. Kč, které
ale spadají do kapitálových příjmů.
Kapitálové příjmy- byl plánován prodej stavebních pozemků za hřištěm, kdy z 5 pozemků
byly prodány 2 a zbytek až v roce 2010.
Dotace – proti plánu byly získány dotace na rozšíření pracoviště Czech POINTu (44 tis.) a na
inženýrské sítě pro parcely u hřiště ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje (v tis. Kč)
rozpočet
paragraf
plán
upravený
2144 ostatní služby
25
25
2212 silnice
950
950
2219 ost. záležitosti poz. komunikací
120
120
2221 provoz veřejné silniční dopravy
60
61
2310 pitná voda
1 420
570
2321 odvádění odpadních vod
1 127
1 068
3113 mateřská a základní škola
1 000
1 140
3314 činnost knihovnické
10
12
3319 kultura
20
20
3412 sportovní zařízení
85
102
3519 ostatní ambulantní péče
73
98
3612 bytové hospodářství
50
50
3631 veřejné osvětlení
311
314
3632 pohřebnictví
50
50
3634 lokální zásobování teplem
800
2 310
3635 územní plánování
150
150
3639 komunální služby a územní rozvoj 80
180
3722 sběr komunálních odpadů
300
0
3729 ostatní nakládání s odpady
100
110
3745 péče o vhled obcí a veřejnou zeleň 120
301
5512 požární ochrana dobrovolná
85
85
6112 zastupitelstvo obce
720
720
6117 volby do Evropského parlamentu
0
20
6171 činnost místní správy
1 641
1 340
6310 obecné příjmy a výdaje z finan.
20
22
celkem
8124 uhrazené splátky půjček a úvěrů

skutečnost
9
558
2
61
526
1 064
1 137
10
12
101
98
48
102
14
2 151
0
167
0
79
168
52
715
20
1 061
21

9 417

9 808

8 181

878

890

890

Schodek hospodaření
343 tis. Kč
je kryt z přebytku prostředků minulých let.

Komentář k některým výdajům.
Byly plánovány akce s využitím dotací z kraje a SFŽP, které nebyly přiznány a proto akce ani
nebyly prováděny.
Komunikace - byla provedena plánovaná rekonstrukce komunikace od kovárny ke konci
Višňové, směr Obořiště, podíl obce 500 tis. Byla opravena část komunikace u zastávky
v Hlinovkách a část komunikace od Hejniců. Naše žádost o dotaci z FROM nebyla úspěšná.
Úspora 391 tis. Kč šetříme zdroje na další žádosti.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací byla provedena část dopravního značení –
nedokončeno, neplaceno. Úspora 118 tis.
Pitná voda – nebyla realizována výstavba automatické tlakové stanice - dokončena až v roce
2010 – přesunuto do roku 2010.
Veřejné osvětlení - nebyly provedeny plánované akce. Úspora 212 tis.
Školské zařízení - proti původnímu rozpočtu byla provedena plánovaná rekonstrukce
sociálního zařízení ve škole bez dotace a kterou jsme plně hradily z rozpočtu obce ve výši
225 tis. Přesunuto z jiných položek. (Nebyla realizována úprava zahrady MŠ – 100 tis.)
Upraveno rozpočtovou změnou.
Sportovci - byly vyšší náklady na úpravu hřiště, převedeno z jiných položek, bylo
zohledněno v rozpočtu na rok 2010 (cca 17 tis.)
Lokální zásobování teplem - počítáno s rekonstrukcí kotelny a dotací. Vzhledem k tomu, že
část objektů obec pronajímá, nebylo reálné na rekonstrukci získat dotaci. Podle vývoje cen
hnědého uhlí, stavu kotelny, nepřiznaných dotací a podobně jsem v srpnu 2009 rozhodli
přesunout nevyčerpané prostředky a provést rekonstrukci kotelny u MŚ. Již 4.10.2009 byl
zahájen provizorní provoz nové kotelny na dřevní pelety a výstavba byla postupně
dokončována ještě počátkem roku 2010. Na plánované provozní výdaje 800 tis. byl navýšen
rozpočet na 2 310 tis včetně investičních. Do konce roku čerpáno 2152 tis. V roce 2009 proti
upravenému rozpočtu uspořeno 159 tis.
Územní plánování - Obecním úřadem byl doporučen Zemědělskému družstvu Dlouhá Lhota
potenciální zájemce o stávající objekt živočišné výroby se záměrem vybudování areálu pro
seniory. Jednání v roce 2009 postoupila tak, že ZD a investor uzavřeli smlouvu o smlouvě
budoucí na odkoupení objektů v případě úpravy územního plánu tak, aby v uvedené lokalitě
byla možná obytná zástavba a jmenovaný penzion. Na základě těchto jednání bylo koncem
roku zahájeno projednávání změny územního plánu. Náklady byly přesunuty na rok 2010.
Úspora 150 tis. bude použita v roce 2010.
Svoz odpadu – platby za odvoz popelnic nejsou účtovány do výnosů a tedy ani do nákladů.
Jedná se o výběr peněz pro svozovou firmu a kolik přijmeme, tolik vydáme. Upraveno
rozpočtovou změnou.
Péče o vhled obcí a veřejnou zeleň - v rámci zmírnění následků propouštění občanů ze
zaměstnání, byly rozpočtovou změnou navýšeny prostředky na zeleň a údržbu v obci ze 120
tis. na 301 tis. Nakonec bylo čerpáno jen 168 tis. Byl proveden úklid odpadů v okolí obce a
nátěry plotů mateřské školy a čistírny odpadních vod. Proti upravenému rozpočtu úspora 133
tis. Kč.
Činnost místní správy – nebyly realizované akce s dotacemi a tedy ani služby poradenských
a projekčních firem na energetické audity a projekty na rekonstrukci kotelen a zateplení

budov. Upraven rozpočet o 300 tis (přesunuto na jiné paragrafy) a dalších 300 tis. nečerpáno.
Bude dokončeno v roce 2010.
Ostatní výdaje byly upraveny rozpočtovými opatřeními tak, aby nebyl překročen
upravený rozpočet. Proti původnímu rozpočtu došlo spíše k úsporám v řádech od tisíce
maximálně do 40 tis. Kč. a rozdíly jsou nevýznamné.
Stručný komentář ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Višňová za rok
2009. Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje (viz příloha) ve
dnech 17.9.2009 a 18.5.2010. Závěr zprávy - „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Zpracoval Ing. Jiří Nekolný – starosta.

Vyvěšeno 7.6.2010

Sejmuto 23.6.2010

Přílohy : Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Višňová za r. 2009.
Finanční vypořádání za rok 2009.
Podrobné plnění rozpočtu za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 (příjmy, výdaje).
S celým obsahem závěrečného účtu včetně příloh je možno se seznámit na obecním úřadě ve
dnech:
Po
8.00 – 11.30 12.30 – 15.30 18.00 – 20.00
St
8.00 – 11.30 12.30 – 15.30

