
Zévěrečn1i 65". obce Stránka za yok 2009

Zas.tupíte. lstvo obce schvá1i1o pro rok 2009 nevyrovnaný

rozpočet. Na krytí výdajů byla použita úspora ?, mínulých let

ce}ken 620 600'- Kč.

tsěhern roku by1a schvá}ena rozpočtorré opatře-ní v celkové

ěástce 35. l  5J1 t-  Kě.

Sa1do nříjmů a v;Ídajů je 694 017l64 Kě.

Příjmy po úpravě :.ozpočtu jsou nížšÍ o 73 641 l-  I{č a výdaje.

jsou po změně v rozpoětu vyšší o 54?,- Kč.

Daňo. 'ré pří i 'Íty. j  sou nížší o 49 644,46 i<č. Ne jvětší rozdíl

v příjmu protí rozpoětu by1 u daně z oříjrru orÉvnických osob

o 142 345,46 a fýz1ckýc.h osob ze závís1é či.nnós. l i  o 13 0. l3166 Kč.

U daně z nemovÍtcstÍ by1 naopak příjem vyššt" než. by1 rozpočet

o 114 744,96 Kč.

Na pop1atcÍch ?"a 1ikvidac"í konunálního odpadu by}o vy-

bráno 83 100'- Kč. a ze psů 3 900'- Kč.

\r nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy za nájem

z bytu a nebytovýc.h prostor,  za nájera z pozemků, odměna Z,a

tříd.ění odpadu, prodej křov|nořezů, doprava traktorem

a úroky. Celkem by1y nedaňové příjqy nižší o 5 423'91$ě'

největší rozdíl  by1 u odměn za t říděný odpad.

r lýdaje byly celkově WrššÍ prot i  ro.zpočtu o 54?,.  Kč' a}e

u některých paragraťů by1o čerpáno více neŽ by1 sc:hválený pebo

upra.ven}í rozpočet, například u svozu odpadů a nebyla provedena

změna rozpoětu. Pří přezkounání hospodaře.ní b5r1o toto uvedeno

jako nedostatek, je.  t ře.ba ještě na koncí prosÍnce schvál i t

rozpočtové opatření.

V roce 2009 př i ia la obec dotace v celkové výšÍ 401 144t70 Kč.

Dotace byly pcskYtnutY na:

opravy vodoteěe 200 000'- Kč

akt1vní po1it iku zaméstnanost i  111 6?8,- Kč

výdaje soojené s volbami do EP 11 7141 70 Kč

zabezpečení provozu kontakt.

místa .  cZEcH PcTxT ?0 40?,- Kč

v.y-kon stétní správy 7 40c' .  Kč



Dotace byly vyčerpány na ' l 00 %, pol.lze u dotace na cZECIi POT},T

pro ned'od'ržení podnínek z pos1<y.tnuté d'otace 79 837r- Kě obec.

vrát i la v roce.2009 částku 9 435,.  Kč a po d'a lšÍm pře.zkournání

ještě v roce 2010 musí vrát i t  766,- Kč.

Úaa;e o p}něnÍ rozpoětu a da}šíqh f inančních operacíc.h

v plnén ělenění podle rozpoětové skladby jsou ve výkaze

FTN 2-12 k nahlédnutí na obe.cním úřadě.

Přezkoumání hospodaření obce provedly pracovníce odboru

kontroly Krajského úřadr. l  St ředočeského kraje dne 1e.3.e010.

zj ištěné nedostat}sy: překroče'ní ěerpánÍ u některých

.poiožek protí rozpočtu a chyba v zaúčtování na účet 901.

Plné znění zprávy o přezkouáání hospodaře,ní obce za r.ok 2009

je pří lohou k závétečnému účtu.
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