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Komentář k závěrečnému účtu obce Mladeč za rok 2011 
 

Příjmy obce činily 13.763.891,90 Kč, výdaje 13.610.498,88 Kč. 

Hlavní položkou na příjmové stránce rozpočtu je soubor daňových příjmů v celkové 

výši 6.225.657 Kč a transferů (dotací) v celkové výši 7.260.796,80 Kč. Obec přijala 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 152.500 Kč jako úhradu nákladů na 

výkon státní správy, 35.000 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci pro knihovnu. 

Olomoucký kraj přispěl investiční dotací ve výši 125 000 Kč na nákup vozidla pro 

místní hasiče. Po vyúčtování investiční akce „Rekonstrukce komunikace ke hřišti - 

část A“ byla obci zaslána dotace ze SFZI ČR ve výši  1.716.253 Kč. Od Regionální 

rady regionu soudržnosti Střední Morava jsme po vyúčtování investiční akce 

„Rekonstrukce místní komunikace Mladeč – Sobáčov“ obdrželi dotaci ve výši 

5.106.868 Kč. Poskytnuté transfery (dotace) byly řádně vyúčtovány. Obec měla také 

příjem z prodeje nemovitého majetku (pozemků) ve výši 86.880 Kč (kapitálové 

příjmy). 

Na straně výdajů jsou nejvýznamnější položkou investiční akce Rekonstrukce místní 

komunikace Mladeč – Sobáčov, úprava knihovny v Mladči a prodloužení veřejného 

osvětlení v Sobáčově.  Místní Jednotce sboru dobrovolných hasičů bylo s přispěním 

Olomouckého kraje zakoupeno vozidlo Opel Vivaro v hodnotě 279.000 Kč. Značnou 

část výdajů tvořily náklady na provoz obce. Nemalé prostředky byly určeny na dotaci 

autobusové dopravy do naší obce, na úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kde na 

každého „našeho“ žáka základní školy i žáka předškolního ročníku mateřské školy 

přispěla obec částkou 5.000 Kč. TJ Sokol Mladeč byl darován plynový kotel v hodnotě 

19.950 Kč.   

V rámci financování obec přijala úvěr ve výši 7.150.000 Kč na předfinancování 

investiční akce Rekonstrukce místní komunikace Mladeč – Sobáčov a uhradila splátky 

dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 8.019.529 Kč. 

Bylo realizováno 9 rozpočtových opatření.  

K 31.12.2011 byl zůstatek na účtu ve výši 226 017,25 Kč. 

Obec na základě Smlouvy o sdružení spravuje finanční prostředky sdruženého 

sociálního fondu obcí.  

 
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně v českém 

jazyce do středy 6. června 2012 do 12.00 hodin nebo ústně při jeho 

projednávání na 12. zasedání zastupitelstva. 


