Závěrečný účet obce Husí Lhota za rok 2009
Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.1.2009
s příjmy ve výši 1.717.700,- Kč a výdaji ve výši 1.383.700,- Kč. Rozpočet byl
sestaven s přebytkem. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňují plnění rozpočtu
příjmů a výdajů. Rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 313.013,75 Kč.
V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 11.9. 2009,
rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 9.11.2009, rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne
18.12.2009 a rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 31.12.2009. Všechny rozpočtové
změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o
plnění příjmů a výdajů roku 2009. 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 2009 byly
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

1.364.111,27 Kč
1.318.342,37 Kč
30.105,90 Kč
1.800,00 Kč
13.863,00 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 pozemků.
Třída 4 – Přijaté dotace

Přijaté dotace v roce 2009 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou
zobrazeny v tabulce. Všechny dotace byly vyčerpány , žádná nebyla vrácena.

Položka

Účelový znak

4111

98348

4112

Text

Dotace příjem

Volby do
evropského
parlamentu
Neinvestiční
dotace z SR
v rámci
souhrnných
dotačních
vztahů
Přijaté dotace celkem

7.963,- Kč

Dotace
čerpání
7.963,- Kč

5.900,- Kč

5.900,- Kč

13.863,- Kč

13.863,- Kč

Třída 8 – financování

Schválený rozpočet byl schválen s přebytkem. Hospodaření na konci roku 2009
skončilo přebytkem 313.013,75 Kč a rozpočet nebylo třeba dofinancovávat.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2009 byly
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje

1.051.097,52 Kč
1.011.055,21 Kč
40.042,31 Kč

§

Částka

Popis

2212

2.142,00 Kč

silnice

2321

68.830,00 Kč

odvádění a čištění odpadních vod

2341

298.953,00 Kč

vodní díla v zemědělské krajině

Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

Skupina 3 služby obyvatelstvu
3111

29.534,00 Kč

předškolní zařízení

3113

90.129,00 Kč

základní školy

3314

2.400,00 Kč

knihovna

3412

14.245,00Kč

sportovní zařízení, sportovní hříště

3631

91.202,31 Kč

veřejné osvětleni, elektrická energie

3722

97.221,35 Kč

sběr a odvoz komunálního odpadu

3745

30.150,00 Kč

veřejná zeleň

Skupina 5 požární ochrana
5512

13.684,73 Kč

požární ochrana, nákup materiálu, školení

6112

87.636,00 Kč

odměny členům zastupitelstva

6171

204.474,13Kč

činnost místní správy obce

6310

12.533,00 Kč

výdaje z finančních operací

Skupina 6 všeobecná veřejná zpráva

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

8.760,-Kč
6.213,- Kč
6.761,- Kč
7.800,- Kč
16.955,-Kč
8.850,- Kč
9.776,-Kč
3.740,-Kč
39.813,- Kč
7.739,-Kč
3.256,-Kč

mateřská škola Březno
mateřská škola Obruby
mateřská škola Kosmonosy
mateřská škola Duha Mladá Boleslav
základní škola Laurinka Mladá Boleslav
základní škola Dukelská Mladá Boleslav
základní škola Václavkova Mladá Boleslav
základní škola Komenského nám. Mladá Boleslav
základní škola Horní Statory
základní škola Kosmonosy
základní škola Březno

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedli pracovníci krajského úřadu
Středočeského kraje ve dnech 2.11.2009 a 9.3.2010. Při přezkoumání hospodaření byli
zjištěny chyby a nedostatky, které budou odstraněny do 30.9.2010.
Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumávání (nenapravené k datu konečného
přezkoumání za rok 2009)
1/ Obec zjistila při inventuře pozemků, které vlastnila k 31.12.2009, že v evidenci má
pozemek pč. 503/10 o výměře 490 m2 v k.ú. Husí Lhota, ale tento pozemek není veden
na listu vlastnictví č. 100001 pro k.ú. Husí Lhota s vlastnickým právem pro Obec Husí
Lhota.
Opatření 1 – bude provedena mimořádná inventarizace pozemků a zjištění příčiny
nesouladu evidence a listu vlastnictví.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude přezkoumávajícímu orgánu zaslána
do 31.10.2010.

Přílohy:
Sestava Fin2-12M sestavená k 31.12. 2009
Zpráva z výsledku hospodaření za rok 2009
Finanční vypořádání se SR
Rozvaha PO

Vyvěšeno: 1.4.2010

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce Husí Lhota dne :

…………………..
Účetní OÚ

……………………..
Starosta obce

