Závěrečný účet Obce Rosička za rok 2009
/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
Plnění k 31.12.2009

% RU

Třída 1 – daňové příjmy …………………………590055 Kč.
Třída 2 – Nedaňové příjmy ……………………… 72028 Kč.
Třída 3 – kapitálové příjmy……………………………… Kč.
Třída 4 - přijaté transfery ……………………… 308273 Kč.

100 %
99,8%
……%
100 %

Příjmy celkem:

……1047380 Kč.

99,9 %

Třída 5 – běžné výdaje………………………… 1047380 Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje……………………………….Kč.

99,9 %
……%

Výdaje celkem:

………… 1047380 Kč.

99,9 %

Třída 8 – financování

………… 77024,62 /přebytek,schodek/

Z toho např.: podílový fond KB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč

Dotace:
vypsat, např. :

4112 - běžná dotace nein.na správu a žáky ………7400 Kč.
4116 – dotace na pokrytí mzdových výdajů – ÚP………. Kč.
4122 – dotace program obnovy venkova ……… 135000 Kč.
Dotace EU CzechPoint ………………….. 71335 Kč.
4116 – Ministerstvo kultury ……………………. 84000 Kč.
Pokud má obec zřízenou příspěvkovou organizaci

Hospodaření příspěvkové organizace zřízená obcí
Základní škola a Mateřská škola ………………., příspěvková organizace
Náklady celkem:……………………………….. Kč.
Výnosy celkem: ……………………………….. Kč.
Z toho :
Neinv. Příspěvek od obce: ………………….. Kč.
Od min.školství………………………………… Kč.

Fondy

Rezervní fond:
…………………………..Kč.
Výsledek hospodaření: ……………………Kč.
Ztráta hospodaření byla uhrazena z rezervního fondu.

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2009
k 31.12.2008
např.
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek
031 pozemky
021 stavby
022 sam.mov.věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
069 ostatní dlouhodobý fin.majetek

…13900 Kč.
…121000 Kč.
……2264969 Kč.
……1594323 Kč.
…… 39435 Kč.
………82587 Kč.
……………0 Kč.

k 31.12.2009
………0 Kč.
…121000 Kč.
……2264969 Kč.
……1594323 Kč.
…… 39435 Kč.
……159815 Kč.
…… 10000 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
- Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 3.2.2010, v závěru zprávy bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně,
nesprávnosti účetnictví.

Sestavil/a:

Sobotka Ladislav

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

V Rosičce, dne 13.1.2010

Schváleno v ZO dne: 13.1.2010

Vyvěšeno:……………………
Sejmuto:……………………..

