Závěrečný účet obce za rok 2008

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Organizace:
Sídlo:
IČO:

Obec Lovčičky
Lovčičky 148
00291994

1. Výsledek hospodaření obce za rok 2008
V roce 2008 obec Lovčičky hospodařila s rozpočtem nevyrovnaným, příjmy byly
rozpočtovány částkou 6 371 300,- Kč a výdaje částkou 7 117 500,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu vedeném u KB ve Slavkově u Brna činil k 1.1.2008
746 200,- Kč, byl do rozpočtu zapojen položkou 8115 na příjmy a tím byly vyrovnány
příjmy a výdaje.

Příjmy – uvedeno v tisících (příloha č.1)
Třída
rozpočet schválený
upravený
1 – daňové
4.416
4.416
2 – nedaňové
1409
2 707
3 – kapitálové
500
500
4 – přijaté dotace
45
4 159
Celkem příjmy

6 371

11 783

Výdaje – uvedeno v tisících (příloha č. 2)
Třída
rozpočet schválený
upravený
5 – běžné výdaje
4 597
5 330
6 – kapitálové výdaje
2 520
7 198
Celkem výdaje

7 117

12 529
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skutečnost
4 504
2 406
660
4 159
11 429

skutečnost
4.696
5 574
10 272

plnění v %
101.96
77 80
132.06
47,47
97

plnění v %
88 10
77,43
81,97

Financování – uvedeno v tisících (příloha č. 3)
Třída 8
rozp. schválený upravený
Pol. 8115 bank. účet

746

746

Celkem financování

746

746

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě Lovčičky, v úřední dny.

Daňové příjmy byly naplněny na 101,98 % dle rozpočtu
Nedaňové příjmy nebyly naplněny dle rozpočtu o 22,20%, jedná se o položku
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí.
/nájmy bytů v budově MŠ/
Kapitálové příjmy byly dle rozpočtu překročeny o 32, 06%,
prodej stavebních pozemků - rozpočtováno na 500 tisíc
- prodáno za 660 tisíc.
Běžné výdaje nebyly vyčerpány o 11,9 % - položka 5021 ostatní osobní výdaje
5137 DHDM
5139 nákup materiálu
5175 pohoštění
Kapitálové výdaje nebyly vyčerpány o 22,57% - položka 6121 budovy, haly, stavby
6460 půjčka FRB
Obec Lovčičky neúčtuje hospodářskou činnost a v roce 2008 nehospodařila
s úvěrem.
Stav účtu vedený u KB Slavkov k 31.12.2008
Hospodářský výsledek obce k 31.12.2008
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746 206,83 Kč
1 157 984,55 Kč

2. Stav účelových fondů
1 Fond rozvoje bydlení

stav k 31.12.2008

196 698,67 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky půjček z minulých let, výdaje schválené půjčky poskytnuté
občanům dle platných předpisů.
V roce 2008 bylo na půjčky schváleno 220 000,- Kč , vyčerpáno bylo 160 000,- Kč
2. Sociální fond

stav k 31.12.2008 účet 99 006,27 Kč
pokladna
4 449,-- Kč
Příjmy sociálního fondu tvoří 2% hrubých mezd za předcházející rok.
Obec Lovčičky spravuje sociální fond pro 5 obcí – Bošovice, Hrušky, Lovčičky,
Milešovice, Otnice.
Příjmy za rok 2008 činily 122 790,41Kč
Výdaje
146 785,50Kč
Podrobné rozčlenění v příloze č. 4
3. Hospodaření příspěvkové organizace – návrh na přidělení hosp. výsledku MŠ
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Lovčičky
Mateřské škole byl poskytnut v r. 2008 neinvestiční příspěvek ve výši 246 000,- Kč
na provoz školky.
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2008 je 37 104,79Kč.
Vedení MŠ předložilo návrh ZO, aby HV byl převeden na Rezervní fond, účet 914 xx.
Návrh na použití HV - příloha č.5
Návrh byl schválen 26.2.2009. Tato částka bude použita na dovybavení dětského hřiště
na zahradě MŠ /hrací prvky/
4. Vyúčtování finančních dotací
Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily 4 109 600,-Kč
JMK
470 000,- Kč projektová dokumentacše kanalizace + ČOV
Dotace nebyla vyčerpaná, částka 77 300,se převádí do roku 2009.
JMK
155 000,- Kč oprava veřejného osvětlení
JMK
25 000.- Kč JSDH na výzbroj /vyčerpáno/
JMK
3 300 000?- Kč retenční a záchytná nádrž
JMK
30 000,- Kč krajské a senátní volby
ÚP Vyškov 97 200,- Kč zaměstnanci z Úřadu práce /mzdy/
Dotace byly použity v souladu s daným účelem a byly řádně vyúčtovány.
Vyúčtování dotací příloha č. 6

-
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5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lovčičky za rok 2008
Přezkoumání hospodaření provádí pro obec Lovčičky Krajský úřad Jihomoravského
kraje - Odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí
Místo provedení přezkoumání : Obecní úřad Lovčičky
Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Zdeněk Vejvalka
Kontrolor:
Ing. Lenka Létalová
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Mgr. Martin Mikš.
Konečný přezkum hospodaření byl proveden dne 9. března 2009
Závěr zprávy:

byly zjištěny chyby a nedostatky

- inventurní soupisy neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti
- majetek nebyl správně oceněn
- průkaznost účetního záznamu nebyla dodržena
Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 je přílohou
k závěrečnému účtu č. 7 – k nahlédnutí na OÚ Lovčičky
Zpracovala : Bartáková
V Lovčičkách dne 12.4.2009

schváleno

29.4.2009
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