Návrh závěrečného účtu Obce Koloveč za rok 2008
Plnění příjmů a výdajů rozpočtu:
Rozpočet Obce Koloveč na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.03.2008 jako
vyrovnaný s příjmy 11 780 260,-- Kč, výdaji 11 488 000,-- Kč, přebytkem 292 260,-- Kč a
splátkami úvěru 168 000,-- Kč.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2008 se obec řídila rozpočtovým provizoriem, které bylo
schváleno zastupitelstvem obce dne 10.12.2008 – obec se do doby schválení rozpočtu na rok
2008 řídila rozpočtem roku 2007 a to tak, že byly čerpány nezbytně nutné výdaje k zajištění
chodu obecního úřadu, nebyly zahajovány žádné investiční akce a provozní výdaje byly
čerpány ve výši 1/12 předchozího roku.
Zastupitelstvo obce schválilo 5 změn rozpočtu obce:
změna č. 1 – schválena dne 09.06.2008
změna č. 2 a 3 – schválena dne 25.08.2008
změna č. 4 – schválena dne 15.09.2008
změna č. 5 – schválena dne 10.12.2008
Do rozpočtových opatření byly zařazeny dotace přijaté v průběhu roku – neinvestiční dotace
na opravu chodníků a parkoviště u zdravotního střediska a mateřské školy Koloveč, dotace na
opravu vozovek místních komunikací (ul. Tovární, U cihelny, Příkrá a Krátká), dotace na
hospodaření v lesích, dotace pro JSDHO a dotace na volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
2008.
Celková výše dotací v rámci rozpočtových opatření činila 674 500,-- Kč.
Skutečnost roku 2008:
Plnění příjmů k 31.12.2008
Čerpání výdajů k 31.12.2008
Saldo příjmů a výdajů
Splátky úvěru

14 236 513,40 Kč
12 706 189,85 Kč
+1 530 323,55 Kč
292 260,-- Kč

viz příloha č. 1 – výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2008
Stav finančních prostředků k 31.12.2008:
Na bankovním účtu :
Úvěr:
V pokladně:

7 352 189,26 Kč
2 688 000,-- Kč
0
Kč

viz příloha č. 2 – informativní kontrola dat k 31.12.2008

Hospodaření příspěvkových organizací:
ZŠ Koloveč obdržela v roce 2008:-neinvestiční příspěvek na provoz ve výši: 1 890 000,-- Kč
-příspěvek na dopravu pěv.sboru Mlejnek
na italský festival ve výši:
20 000,-- Kč
-investiční dotaci na vyprac.energet.auditu 90 000,-- Kč
___________________________________________________________________________
Celkem
2 000 000,-- Kč
ZŠ Koloveč vykazovala za rok 2008 hospodářský výsledek ve výši:
ZO schválilo dne 30.03.2009 převedení do fondu odměn:
do rezervního fondu:

+ 12 982,66 Kč
1 913,46 Kč
11 069,20 Kč

MŠ Koloveč obdržela v roce 2008 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši: 558 000,-- Kč
MŠ Koloveč vykazovala za rok 2008 hospodářský výsledek
+ 160 261,20 Kč
ZO schválilo dne 30.03.2009 převedení do fondu odměn
17 000,-- Kč
do rezervního fondu
143 261,20 Kč
Rozdělení zisku MŠ a ZŠ Koloveč – viz příloha č. 3 a 4
Stav hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2008:

99 458 628,36 Kč

účet 018
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
66 841,70 Kč
účet 019
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
409 127,20 Kč
účet 021
stavby
86 955 973,36 Kč
účet 022
samostatné movité věci a soubory
1 534 904,70 Kč
účet 028
drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 484 429,13 Kč
účet 031
pozemky
9 109 881,39 Kč
účet 032
umělecké předměty
224 508,-- Kč
účet 042
pořízení dlouhodobého hmot.majetku
1 392 427,35 Kč
______________________________________________________________________
Dlouhodobý majetek celkem:
101 178 092,83 Kč
účet 112
účet 311
účet 321
účet 314
účet 315
účet 316
účet 324
účet 331
účet 336
účet 342
účty 971,972,973 -

zásoby
odběratelé
dodavatelé
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky
ostatní pohledávky
přijaté zálohy na služby
závazky vůči zaměstnancům
zúčtování zdravot. a soc. pojištění
daň ze mzdy
podrozvaha

12 282,22 Kč
93 000,-- Kč
68 092,20 Kč
1 426 460,50 Kč
30 898,-- Kč
6 551,-- Kč
1 165 437,-- Kč
133 275,-- Kč
55 661,-- Kč
20 942,-- Kč
29 694 703,05 Kč

Tento stav byl zjištěn při inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, která byla provedena
na základě příkazu starosty obce ze dne 25.08.2008.

Stav pohledávek k 31.12.2008:

157 845,-- Kč:

za nájemné a služby BH
za nájemné a služby penzion
za služby zdravotní středisko
za odpady
za psa

136 214,-- Kč
17 025,-- Kč
3 652,-- Kč
904,-- Kč
50,-- Kč

Stav závazků k 31.12.2008:
závazky vůči dodavatelům

68 092,20 Kč

viz příloha č. 6 – Závěrečný inventarizační zápis z inventarizace k 31.12.2009
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Plzeňského kraje a obcí:
V roce 2008 obec obdržela:
- dotace ze SR
- neinvestiční dotace na rekonstrukci místních komunikací
- neinvestiční dotace na opravu chodníků a parkoviště u zdr.
střediska a MŠ
- neinvestiční dotace na hospodaření v lesích
- neinvestiční dotace pro JSDHO
- dotace z všeobecné pokladní správy na volby do zastupitelstva PK

502 860,-- Kč
400 000,-- Kč
200 000,-- Kč
26 180,-- Kč
28 277,-- Kč
20 000,-- Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008:
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech od 29.10.2008-30.10.2008 a 25.02.2009 a 10.03.2009.
Provedli jej pracovníci oddělení finanční kontroly ekonomického odboru KÚ PK.
Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Koloveč nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
viz příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Zpracovala: Kašová

Ing. Václav Pergl
starosta Městyse Koloveč
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