Návrh závěrečného účtu Obce Hlavice za rok 2009
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obec
Hlavice zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce za r. 2009
1/
SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

PLNĚNÍ K

ROZPOČET

ROZPOČET

31.12.2009

2.093.000,-

2.093.000,-

2.114.742,89

Třída 2 - Nedaňové příjmy

225.000,-

137.000,-

94.429,86

Třída 3 - Kapitálové příjmy

91.000,-

91.000,-

52.920,-

Třída 4 - Přijaté dotace

4.103.999,-

2.191.679,-

2.191.679,-

Příjmy celkem

6.512.999,-

4.512.679,-

4.453.771,75

6.741.484,80

6.928.098,30

6.678.942,87

238.000,-

155.000,-

154.800,-

Výdaje celkem

6.979.484,80

7.083.098,30

6.833.742,87

Saldo: příjmy - výdaje

()- 466.485,80

()- 2.570.419,30

()- 2.379.971,12

Přijaté úvěry a půjčky

0,-

2.103.933,50

2.103.933,50

Splátky úvěrů

0,-

0,-

0,-

Fond rezerv

0,-

0,-

0,-

Prostředky minulých let

466.485,80

466.485,80

276.037,62

Financování celkem
Zůstatek na BÚ k
31.12.2009

466.485,80

2.570.419,30

2.379.971,12

Třída 1 - Daňové příjmy

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

Třída 8 - Financování

190.448,18

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
sestavený k 31.12.2009 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
2/ Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice
Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice běžném období roku
2009 byl zisk 9.609,14 Kč, po započtení neuhrazené ztráty z roku 2007 a 2008 ve výši
122.041,76 byla celkovým hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ Hlavice ztráta ve výši
112.432,62 Kč. Obci, jako zřizovateli příspěv.org. se nepodařilo ztrátu z minulých let uhradit
a musela z nedostatku finanč. prostředků, rozpočtovým opatřením rozpočet ZŠ a MŠ o
60.000,- snížit, jelikož do konce roku obec neobdržela plánované dotace.
Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů jsou založeny a k nahlédnutí v ZŠ Hlavice a na OÚ Hlavice.
Vypořádání celkového hospodářského výsledku – ztráty ZŠ a MŠ bylo schváleno OZ obce
Hlavice dne 9.3.2010 – ztráta bude dofinancována zřizovatelem v letošním roce

-23/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu , státním fondům a rozpočtům
krajů, ostatním rozpočtům veřejné úrovně a poskytnutých dotací
V roce 2009 nám byly poskytnuty tyto dotace:
Účel poskytnuté dotace
UZ
položka
Volby do Evropského Parlamentu
98348
Výkon stát. správy a přísp.na škol.
Dotace na akci Zlepšení dopr.infr.
a vzhledu obce Hlavice
N 27 Z1 89011
N 27 Z 5 89012
Dotace na Czech Point-kontakt.místo
(Upgrade)
N 36 Z 5 14008
Za žáky dojíždějících z ostat.obcí

rozpočet/poskytnuto

čerpání

4111
4112

15.126,61.360,-

15.126,61.360,-

4113
4113

493.648,1.480.943,-

493.648,1.480.943,-

4116
4121

41.602,88.000,-

41.602,88.000,-

Obec neobdržela do konce roku 2009 druhou část dotace, dle dohod ze SZIF na akci Zlepšení
dopravní infrastruktury a vzhledu obce Hlavice realizovanou v roce 2008 a dotace na akce
realizované v roce 2009 - Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Hlavice – 2. část a
Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Hlavice – Lesnovek .
Obec Hlavice v roce 2009 na tyto akce sjednala u České spořitelny a.s. krátkodobý úvěr
ve výši 6.289.309,- Kč, ze kterého k 31.12.2009 vyčerpala 2.103.933,50 Kč. Úvěr bude
splacen z dotací, které obec by měla obdržet v letošním roce.
Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2009
Neinvestiční transfery obcím za žáky dojíždějících do jejich ZŠ
Dopravní obslužnost KÚLK
Ostatní neinvestiční transfery veřej.rozpočtům /Mikroregion/

31.440,19.350,3.285,-

4/ Hospodaření s majetkem obce
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2009 – dle inventurních soupisů OÚ,ZŠ a MŠ
Dlouhodobý hmotný majetek:
Stavby
16.791.999,95
Samostatné movité věci a soubory
967.170,Pozemky
4.649.711,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
633.643,20
Dlouhodobý finanční majetek
2.087.000,Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20.000,Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
78.875,Ostat.drobný dlouhod.hmotný majetek v operat.evidenci –podrozvaha
587.105,56
44.250,15
Předaný majetek bezplatně od ČR-MV –ochrann.oděvy JPO –podrozvaha
76.614,55
Materiál na skladě
Zboží na skladě
5.812,-

-3Ceniny
Pohledávky:
Poskytnuté zálohy
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Závazky – neuhrazené faktury dodavatelům
Mzdy za prosinec
Sociální a zdravotní pojištění
Přímé daně
Krátkodobý úvěr

749,139.959,57
103.150,190.448,18
5.194.559,90
34.937,12.027,5.552,2.103.933,50

- Jednotlivé inventurní seznamy a inventurní zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ
- Celková hodnota majetku obce k 31.12.2009 je přílohou k závěrečnému účtu
5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání, p. Kamilou Vlasákovou DiS,
pracovnicí odboru kontroly KÚLK.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky
Zpráva v plném znění o provedení hospodaření obce za rok 2009 je přílohou závěrečného
účtu
V Hlavici 9.6.2010
Osoba odpovědná za účetnictví: Hajská Jana
Statutární zástupce: starosta Ing. Josef Pytloun

Vyvěšeno: 10.6.2010
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Sejmuto:

