Závěrečný účet obce Hvozd za rok 2008
sestavený dle §17 zákona č. 250/2000S. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
Obec Hvozd schválila pro rok 2008 schodkový rozpočet 276 000,- Kč ve výši příjmů
1 009 000 Kč při výdajích 1 285 000,- Kč
Skutečný stav plnění rozpočtu za rok 2008 byl následující:
a) skutečné příjmy Kč 1 563991,43
b) skutečné výdaje Kč 1 235669,03
c) Hospodaření obce za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši 328322,40 Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby je uvedeno v příloze č. 1 Bilance příjmů a výdajů za rok 2008
a příloha č. 2 Plnění rozpočtu za rok 2008
2) Majetek, pohledávky a závazky
Majetek obce k 31.12.2008 činil dle rozvahy (příloha č. 3) celkem7 482 tis. Kč, z toho:
nehmotný majetek
pozemky
stavby
samostatné movité věci
ostatní drobný hmotný majetek
cenné papíry
zásoby materiálu
peníze na bankovních účtech
i) pohledávky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

158 tis. Kč
2 539 tis. Kč
3 191 tis. Kč
702 tis. Kč
870 tis. Kč
20 tis. Kč
4 tis. Kč
1 790 tis. Kč
2 tis. kč

3) účelové fondy
Obec nemá vytvořeny a netvoří účelové fondy.
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace

-25) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce Hvozd za rok 2008 činily celkem 161 385,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce:
Poskytovatel
KÚ Středočeského kraje
KÚ Středočeského kraje

Účel
Oprava střechy
OÚ
Pro potřeby
SDH
Celkem

UZ
803

položka
4122

rozpočet čerpání
112560 112560

%
100

14004

4122

25935

25935

100

138495

138495

100

Ze SR byla v roce 2008 přijata dotace v celkové výši Kč 22 890 , z toho 15690 na úhradu
nákladů spojených s volbami do zastupitelstva středočeského kraje a 7200,- Kč příspěvek na
státní správu.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly,
Zborovská 11, Praha 5, zastoupený pí. Janou Kyselkovou a paní Janou Opltovou.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 2.10 2008 (jako dílčí přezkoumání a
25.3.2009. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přílohou č. 4 k závěrečnému
účtu.
Závěr zprávy:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb
Ve Hvozdě dne 25.března 2009

Vyvěšeno dne 25. března 2009
Sejmuto dne :

