Závěrečný účet obce Husí Lhota za rok 2007
Rozpočet obce na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2006
s příjmy ve výši 996.666,- Kč a výdaji ve výši 1.277.200,- 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
604.639,06 Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ze
dne 22.6. 2007, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 19.9.2007, rozpočtovým opatřením
č. 3 ze dne 7.12.2007 a rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 21.12.2007. Všechny
rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin
2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2007. 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 2007 byly
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

1.681.667,88 Kč
1.156.317,04 Kč
264.389,84 Kč
253.000,00 Kč
7.961,00 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, příjmy z úroků, přijaté
příspěvky (dar firmy ŠKODA AUTO na opravu sportovního hřiště) a ostatní nedaňové
příjmy.
Třída 3 – Kapitálové příjmy

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje akcií firmy ČEZ.
Třída 4 – Přijaté dotace

Přijaté dotace v roce 2007 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních
fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace byly vyčerpány , žádná nebyla
vrácena.
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Položka

Účelový znak

4122

60

4112

Text

Dotace příjem

Školení
hasičské
jednotky obce
Neinvestiční dotace z SR
v rámci souhrnných dotačních
vztahů
Přijaté dotace celkem

2.395,- Kč

5.566,- Kč

7.961,- Kč

Dotace
čerpání
2.395,- Kč

5.566,- Kč
Dotace
rozpuštěna
v položce 6171
7.961,- Kč

Třída 8 – financování

Ve schváleném rozpočtu bylo financování zajištěno přebytkem z minulých
rozpočtů. Hospodaření na konci roku 2007 skončilo přebytkem 604.639,06 Kč a
rozpočet nebylo třeba dofinancovávat.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2007 byly
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje

§

Částka

1.077.028,82 Kč
843.547,32 Kč
233.481,50 Kč

Popis
Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

2212

264.823,- Kč

opravy a údržba silnic, cesta na Hliňák

2341

540,- Kč

vodní díla, oprava stavidla požární nádrže

3111

17.700,- Kč

předškolní zařízení

3113

41.976,- Kč

základní školy

3314

6.000,- Kč

knihovna

3412

5.902,40 Kč

sportovní zařízení, oplechování zdi na hřišti

3421

3.000,- Kč

nákup vybavení dětského hřiště

3631

219.066,30 Kč

veřejné osvětleni, elektrická energie , rozšíření
osvětlení obce

Skupina 3 služby obyvatelstvu
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3635

59.372,- Kč

územní plán

3722

94.594,15 Kč

sběr a odvoz komunálního odpadu

3745

23.650,- Kč

veřejná zeleň – sekání trávy

Skupina 5 požární ochrana
5512

24.401,50 Kč

požární ochrana, nákup materiálu, školení

6112

71.100,- Kč

odměny členům zastupitelstva

6171

244.903,47 Kč

činnost místní zprávy obce

Skupina 6 všeobecná veřejná zpráva

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

200,- Kč
16.300,- Kč
1200,- Kč
12.507,- Kč
29.469,- Kč

mateřská škola Obruby
mateřská škola Dlouhá Lhota
mateřská škola Duha Mladá Boleslav
základní škola Mladá Boleslav
základní škola Horní Stakory

Přílohy:
Sestava Fin2-12M sestavená k 31.12. 2007
Zpráva z výsledku hospodaření za rok 2007
Finanční vypořádání se SR
Rozvaha PO

Vyvěšeno: 9.4.2008
Sejmuto:
Schváleno zastupitelstvem obce Husí Lhota dne :

…………………..
Účetní OÚ
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……………………..
Starosta obce

