
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘICHOV 

ZA ROK 2010 

 
Plnění rozpočtu příjmů 
Rozpočet na rok 2010 byl sestavován s obavami, jak se projeví nepřímý vývoj státních financí 

na obecním rozpočtu. S tímto vědomím se rozpočet příjmů ponížil téměř o 15 % oproti roku 

2009.  

Naše obavy, ale byly přehnané, jak se během roku 2010 ukázalo. Daňové příjmy téměř 

nepoklesly proti roku 2009. Schválený rozpočet daňových příjmů byl 5,9 mil. Kč a skutečnost 

byla 7,1 mil. Kč. 

Významný podíl na tomto výsledku měla daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 

výdělečné činnosti, zde byl překročen rozpočet o 0,5 mil. a daň z příjmů fyzických osob také 

o 0,5 mil. Kč. Naopak daň z příjmů právnických osob byla nižší o 0,3 mil. Kč, stejně jako daň 

z přidané hodnoty. 

Významně se projevilo zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, kde byl nárůst 

téměř o 0,2 mil. Kč. 

Příjmy z vlastní činnosti stouply z 35 tisíc Kč na 76 tisíc Kč.  

 

Plnění rozpočtu výdajů 
Zrovna tak, jak jsme byli opatrní v rozpočtu příjmů, byli jsme opatrní i v rozpočtu 

výdajů.Výdaje na platy zastupitelů, všech ostatních zaměstnanců včetně pracovníků na VPP 

vzrostly o 0,6 mil. a to vlivem vyššího počtu pracovníků na VPP, na něž jsme  dostali 

příspěvek ve výši 0,4 mil. Kč. 

Neinvestiční nákupy a související výdaje jsme překročili téměř o 0,9 mil. přitom nákup 

energie (plyn, elektřina) nebyl překročen, ale nákupy služeb se zvýšily o 0,4 mil. Kč. 

Celkem výdaje stouply oproti rozpočtu o 0,8 mil. Kč. 

Celkem měla obec saldo příjmů a výdajů  (příjmy-výdaje) 0,4 mil. Kč. 

 

Majetek – dlouhodobý hmotný – pozemky. 

Pozemky jsme nenakupovali a prodávali jsme jen malé části pozemků, tím jsme pouze 

legalizovali stávající stav. 

Finanční vztahy k rozpočtu krajů, obcí DSO a vnitřní převody 

Obec uhradila finanční částku 0,7 mil. Kč na splátku jistiny,  týkající se kanalizace a zaplatila 

dluh  městu Pečky na neinvestiční náklady na žáky  základní školy v Pečkách ve výši 0,6 mil. 

Kč.  

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu 

fondu. 

Obec Dobřichov neměla žádné investiční dotace. Obci sice byla přidělena dotace ve výši 1,6 

mil. Kč na kanalizaci v lokalitě  Na Závisti, ale tato dotace byla čerpána až v roce 2011. 

Přesto, že jsme žádné dotace nedostali, obec opravila místní komunikace v hodnotě 0,16 mil. 

Kč a 110 m chodníků  v hodnotě 0,16 mil. – toto se projevilo v kapitole neinvestičních 

výdajů. 

Celkem obecní zastupitelstvo hodnotí závěrečný účet kladně s tím, že se více musíme zaměřit 

na získávání dotací na investiční činnost obce Dobřichov. 

Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřichov 

za rok 2010. Tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ v Dobřichově.   

 

Vyvěšeno dne: 17. 05. 2011 

 


