Závěrečný účet obce Husí Lhota za rok 2008
Rozpočet obce na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 2. 2008
s příjmy ve výši 1.369.800,- Kč a výdaji ve výši 1.731.370,- Kč. Rozpočet byl
sestaven schodkový. Financování bylo zajištěno z vlastních prostředků na bankovním
účtu (přebytek rozpočtů z minulých let). V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňují
plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši
690.557,16 Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ze
dne 22.8. 2008, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 31.10.2008, rozpočtovým
opatřením č. 3 ze dne 18.12.2008 a rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 30.12.2008.
Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty
v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008. Údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je
součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část
Skutečné příjmy za rok 2008 byly
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

2.204.256,05 Kč
1.741.356,30 Kč
28.520,75 Kč
226.248,00 Kč
208.131,00 Kč

Třída 1 – daňové příjmy

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech
sdílených daní náleží obci.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně, finanční
úřad, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.
Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec
je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu ,
ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování. Ostatní poplatky v této části
rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
Třída 2 – Nedaňové příjmy

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků,
přijaté příspěvky a ostatní nedaňové příjmy.
Třída 3 – Kapitálové příjmy

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje akcií firmy STP a prodeje
pozemků.
Třída 4 – Přijaté dotace

Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních
fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace byly vyčerpány , žádná nebyla
vrácena.

Položka

Účelový znak

Text

Dotace příjem

4111

98193

Volby do
zastupitelstva
kraje
Neinvestiční
dotace z SR
v rámci
souhrnných
dotačních
vztahů

9.425,- Kč

Dotace
čerpání
9.425,- Kč

5.800,- Kč

5.800,- Kč

4112

4122

803

Oprava vnitřních
omítek, výměna
vnějších dveří a
modernizace
siciálního zařízení
na OÚ

76.226,- Kč

76.226,-Kč

4222

802

Oprava vnitřních
omítek, výměna
vnějších dveří a
modernizace
siciálního zařízení
na OÚ

41.680,- Kč

41.680,- Kč

4222

011

Modernizace
povrchu a
vybavení
sportovního hřiště

75.000,- Kč

75.000,- Kč

208.131,- Kč

208.131,- Kč

Přijaté dotace celkem

Třída 8 – financování

Ve schváleném rozpočtu bylo financování zajištěno přebytkem z minulých
rozpočtů. Hospodaření na konci roku 2008 skončilo přebytkem 690.557,16 Kč a
rozpočet nebylo třeba dofinancovávat.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2008 byly
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje

1.513.698,89 Kč
857.305,69 Kč
656.393,20 Kč

§

Částka

Popis
Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

2212

1.666,00 Kč

opravy a údržba silnic

Skupina 3 služby obyvatelstvu
3111

24.646,00 Kč

předškolní zařízení

3113

71.131,00 Kč

základní školy

3314

2.400,00 Kč

knihovna

3341

630,00 Kč

3412

401.268,00Kč

3421

8.662,00- Kč

nákup vybavení dětského hřiště

3631

51.365,80 Kč

veřejné osvětleni, elektrická energie

3635

76.518,00 Kč

územní plán

3722

96.139,20 Kč

sběr a odvoz komunálního odpadu

3745

86.708,00 Kč

veřejná zeleň

rozhlas a televize
sportovní zařízení, sportovní hříště

Skupina 5 požární ochrana
5512

37.247,59 Kč

požární ochrana, nákup materiálu, školení

6112

87.033,00 Kč

odměny členům zastupitelstva

6171

548.194,30Kč

činnost místní správy obce

Skupina 6 všeobecná veřejná zpráva

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO
§
Částka
Popis
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3113

5.246,-Kč
5000,- Kč
9.000,- Kč
5.400,- Kč
18.618,-Kč
7.190,- Kč
8.259,-Kč
29.426,- Kč
7.638,-Kč

mateřská škola Březno
mateřská škola Obruby
mateřská škola Dlouhá Lhota
mateřská škola Duha Mladá Boleslav
základní škola Laurinka Mladá Boleslav
základní škola Dukelská Mladá Boleslav
základní škola Václavkova Mladá Boleslav
základní škola Horní Statory
základní škola Kosmonosy

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 provedli pracovníci krajského úřadu
Středočeského kraje ve dnech 5.11.2008 a 4.3.2009. Při přezkoumání hospodaření byli
zjištěny chyby a nedostatky, které budou odstraněny do 30.9.2009.
A/ Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření za rok 2008
1/ Nebyla provedena úplná inventarizace. obec neprovedla inventuru u účtů 021, 022,
028, 031, 042, 052, 314, 980.
Opatření 1 – Inventura těchto účtů bude provedena.
2/ Bylo účtováno o dlouhodobém hmotném majetku v rozporu s vyhláškou č. 505/2002
Sb. Obec uzavřela kupní smlouvu dne 22.12.2008 na prodej pozemku a přijala účetním
dokladem od nabyvatele kupní cenu. Smlouva byla na Katastrální úřad podána až
19.1.2009, ale přijatá částka nebyla zaúčtována jako závazek obce vůči nabyvateli.
Obec k 31.12.2008 vlastnila stále pozemky a vlastnila i finanční prostředky.
Opatření 2 – Vklad do katastru nemovitostí byl Katastrálním úřadem proveden a
vlastníkem pozemku se stal nabyvatel. V budoucích obdobných případech bude
zaúčtování kupní ceny přijaté před provedením vkladu do katastru nemovitostí
provedeno jako závazek. Zajistí účetní obce a starosta.
B/ Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumávání za předchozí roky
(nenapravené k datu konečného přezkoumání za rok 2008)
3/ Inventurní soupis u účtu 314, 315 nemá náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb.
Opatření 3 – při provádění inventury bude inventurní soupis vypracován se všemi
náležitostmi dle zákona.
4/ Inventurní soupisy účtu 028 neobsahují náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb.
Opatření 4 – majetek bude při inventuře označen inventurními čísly a ta budou
zavedena do inventurního soupisu.

5/ Obec neprovedla inventarizaci svého veškerého majetku a závazků k 31.12.2007
(účet 041)
Opatření 5 – bude provedena inventarizace veškerého majetku a závazků
k 31.12.2007.
6/ Inventurní soupisy účtů 021 ,022, 028, 031, 042, 052, 069, 314,231, 321, 331, 336,
a 342 neobsahují náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb.
Opatření 6 - při provádění inventury v roce 2008 budou inventurní soupisy
zpracovány v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb. ( bude uveden způsob
zjišťování skutečných stavů a okamžik zahájení a ukončení inventury).

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude přezkoumávajícímu orgánu zaslána
do 31.10.2009.

Přílohy:
Sestava Fin2-12M sestavená k 31.12. 2008
Zpráva z výsledku hospodaření za rok 2008
Finanční vypořádání se SR
Rozvaha PO

Vyvěšeno: 14.5.2009
Sejmuto:
Schváleno zastupitelstvem obce Husí Lhota dne :

…………………..
Účetní OÚ

……………………..
Starosta obce

