Závěrečný účet obce za rok 2009

NÁVRH
(§ 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 2009
V roce 2009 obec Lovčičky hospodařila s rozpočtem nevyrovnaným, příjmy byly
rozpočtovány částkou 6 200 000,- Kč a výdaje částkou 8 094 800,- Kč.
K dofinancování rozpočtu bylo použito částky 1 894 800,- Kč, tato částka se týká
zůstatku na běžném účtu vedeném u KB ve Slavkově u Brna.
Částka byla do rozpočtu zapojena položkou 8115 na příjmy a tím byly vyrovnány příjmy
a výdaje.

Příjmy – uvedeno v tisících (příloha č.1)
Třída
rozpočet schválený
upravený
1 – daňové
4.679
4.952
2 – nedaňové
872
872
3 – kapitálové
600
600
4 – přijaté dotace
49
378
Celkem příjmy

6 200

6 801

Výdaje – uvedeno v tisících (příloha č. 2)
Třída
rozpočet schválený
upravený
5 – běžné výdaje
4 681
5 308
6 – kapitálové výdaje
3 414
3 388
Celkem výdaje

8 095

8 696
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skutečnost
4 452
877
525
373
6 227

skutečnost
4 606
2 174
6 780

plnění v %
89,91
100,66
87,47
97,70
91,56

plnění v %
86,77
64,16
77,96

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

1 895

1 895

Celkem financování

1 895

1 895

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadě Lovčičky.
Daňové příjmy nebyly naplněny o 10 % dle rozpočtu, jedná se o pokles příjmů z
přerozdělení daní z Finančního úřadu /ekonomická krize/.
Nedaňové příjmy byly naplněny dle rozpočtu na 100,66 %.
Kapitálové příjmy nebyly dle rozpočtu naplněny o 12,53 %,
Prodej stavebních pozemků byl rozpočtován na 600 tisíc, plnění bylo 543 tisíc
paragraf 3639, položka3111
Běžné výdaje nebyly vyčerpány o 13,23 % na položkách
5021 ostatní osobní výdaje
5031 OSSZ pojištění
5038 Kooperativa - pojištění
5137 DDHM
5153 plyn
5154 elektrická energie
5156 pohonné hmoty
5161 služby pošt
5169 nákup ost. služeb
5171 opravy a udržování
5192 neinvest. příspěvky
5194 věcné dary
5424 náhrady v době nemoci
Kapitálové výdaje byly čerpány na 35,84% - položka 6121 budovy, haly, stavby
6130 pozemky /nepodařilo se
vykoupit plánované pozemky/.
Obec Lovčičky neúčtuje hospodářskou činnost a v roce 2009 nehospodařila
s úvěrem.
Stav účtu vedený u KB Slavkov k 31.12.2009
Hospodářský výsledek obce k 31.12.2009
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1 169 616,32 Kč
- 740 791,06 Kč

2. Stav účelových fondů
1 Fond rozvoje bydlení
stav k 31.12.2009
385 188 .10 Kč
Pro Fond rozvoje bydlení je veden samostatný účet u KB pobočka Slavkov
Příjmy účtu tvoří splátky půjček z minulých let.
V roce 2009 nebyly občanům poskytnuty půjčky z důvodu vrácení finanční výpomoci
Ministerstvu pro místní rozvoj v poskytnuté částce 500 000,-Kč a to v měsíci srpnu 2010.
2. Sociální fond

stav k 31.12.2009 účet 127 652,65 Kč
pokladna
0,-- 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 2009 činily 126 318,88Kč
Výdaje
102 121,50Kč
Podrobné rozčlenění příjmů a výdajů za rok 2009 příloha č. 4

3. Hospodaření příspěvkové organizace –
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Lovčičky
Mateřské škole byl poskytnut v r. 2009 neinvestiční příspěvek ve výši 246 000,- Kč
na provoz školky.
MŠ Lovčičky skončila v roce 2009 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 16 578,74
Kč.
Vedení MŠ předložilo návrh ZO o rozdělení HV do rezervního fondu 10 578,74 Kč a
do fondu odměn 6 000,- Kč.
Návrh na použití HV - příloha č.5
Návrh byl projednán a schválen 11.3.2010 na ZO lovčičky. Částka v rezervním fondu
bude použita na vybavení dětského hřiště na zahradě MŠ /hrací prvky/
4. Vyúčtování finančních dotací
Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 neinvestiční: 242 075,- Kč
Investiční: 81 617,- Kč
Přijaté transfery: 139 318,68 532,17 300,16 925,81 617,-

Úřad práce
CZECH Point
volby EU
JSDH
územní plán

ÚZ 13234
ÚZ 14008
ÚZ 98348
ÚZ 14004
ÚZ 363

Dotace byly použity v souladu s daným účelem a byly řádně vyúčtovány.
Vyúčtování dotací příloha č. 6
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5. V roce 2009 obec prodala pozemky p.č. 4755, 708, 705/2, 4755/8, 4755/9, 969, 634,
1030/14, 1030,/16 o celkové výměře 3967 m2, odepsáno v účetní ceně 40 134,56Kč.
Celková prodejní cena činila 424 850,- Kč.
- Obci byly darovány pozemky p.č. 776/2. 1889, 1941, 1942, 1997, 4236, 4247 tyto
pozemky byly do účetnictví zavedeny zjištěnou cenou 6 318,72 Kč, na základě
¨¨¨¨vypracovaného výpočtu úřední ceny¨¨+ náklady s tím spojené.
Celková výměra pozemků 547m2.
- Obec v roce 2009 nakoupila pozemky p.č. 4753 o výměře 911 m2 , cena účetní
46 550 ,Kč
Dále byly koupeny pozemky pod bývalým statkem p.č. 168/4, 169/1,2215/2, 2220/4,
2225/2, 2226, 2229/2, 2232/1 o celkové výměře 4 999m2. Pozemky byly odkoupeny
za 75 000,- Kč, v této hodnotě byly zavedeny do účetnictví.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lovčičky za rok 2009
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. Lenka Létalová
Kontrolor:
Ing. Zdeněk Vejvalka
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 29. března 2010
Výsledek přezkoumání: l. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3. písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření.
II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona
o přezkoumání hospodaření.
- bylo chybně účtováno o zboží, nebyl použit účet 132
- chybně zaúčtováno prodloužení plynového potrubí účet 022, /správně měl byt
použitý účet 021/.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.
Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2009 je přílohou
k závěrečnému účtu č. 7 – k nahlédnutí na OÚ Lovčičky
Zpracovala : Bartáková

vyvěšeno: 13.4.2010

V Lovčičkách dne 12.4.2010

sňato:
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29.4.2010

