Návrh Závěrečného účtu Obce Nové Dvory za rok 2009
KOMENTÁŘ
Obec Nové Dvory je podle zákona Č. 128/2000 Sb. v platném znění územně
správným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je
zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy
pro ÚSC vede podvojné účetnictví v povinném členění podle rozpočtové
skladby.
Rozpočet Obce Nové Dvory pro rok 2009 byl sestaven na základě návrhu
finančního výboru a schválen Zastupitelstvem
Obce Nové Dvory jako
vyrovnaný ve výši 3 420000 Kč v příjmech a 3420000 Kč ve výdajích. Na
základě tří rozpočtových změn byl upraven tak, že příjmy činily 3 848959
Kč a výdaje byly ve výši 4 109 084 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů činil 260 125
Kč a byl dofinancování z rezerv (peněžní prostředky na účtu).
Byl vytvořen v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem
č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
la) Podrobné údaje o plnění příjmů a výdajů jsou v plném členění k dispozici na
Obecním úřadě Nové Dvory ve složce "Rozpočet 2009" a zdůvodnění rozpočtových změn
v zápisech finančního výboru a usneseních ZOo

1b) Původní rozpočet na rok 2009 byl vyrovnaný ve výši 3,420 000 Kč a nebyly v něm
promítnuty neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ( dotace na činnost
obecního úřadu, dotace na pracovníky VPP, dotace územní plán, dotace na volby, dotace
na opravu kapličky). Výše schválených dotací byla známá až během roku 2009. Tento
schválený rozpočet byl v průběhu roku po projednáních ve fmančním výboru upraven
3 rozpočtovými opatřeními,
která byla vždy schválena zastupitelstvem obce. Během
roku došlo k propadu daňových příjmů ( - 136 958 Kč), naopak příjmy z prodeje
pozemků se navýšily o 177 750 Kč. Celkem se příjmy zvýšily, a to díky dotacím a prodeji
pozemků, o 428 959 Kč.

Během roku 2009 došlo k posílení rozpočtových výdajů, a to z důvodů plnění
investičních akcí, na které jsme získali dotace ( viz příjmová část) nebo z důvodu
nutných oprav ( obchod ND, požární zbrojnice ve Chvalíně, územní plán, kanalizace
apod.
V položce 2141 - Vnitřní obchod - došlo k navýšení o 90000 Kč. V paragrafu 3113 Základní školy - došlo k navýšení o 43 422 Kč . Paragrafu 3326 - Pořizení a zachování
kulturních památek - ve schváleném rozpočtu nebyly žádné výdaje, získali jsme dotaci a
celkové výdaje v této kapitole byly 123082 Kč. V kapitole 3341 - Rozhlas a televize - se

výdaje navýšily o 10422 Kč. V paragrafu 3421 - Využití volného času dětí a mládeževybavení dětských hřišt' ( oplocení, lavičky, osvětlení), došlo k navýšení o 113 136 Kč .
V paragrafu
3635 - Územní plánování - došlo k navýšení o 361382 Kč ( dokončení
územního plánu). V paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj - ve schváleném
rozpočtu nebyla žádná částka, došlo k navýšení o 20 249 Kč ( výdaje spojené s prodejem
pozemků). V kapitole 3729 - Ostatní nakládání s odpady - došlo k navýšení výdajů o
140279 Kč (likvidace černé skládky).V paragrafu 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň navýšení výdajů o 123 848 Kč ( platy VPP - dotace, výsadba zeleně). V kapitole
5512 - Požární ochrana - došlo k navýšení o 36229 Kč ( oprava střechy ve Chvalíně).
V kapitole
6112 - Zastupitelstva obcí - došlo k navýšení výdajů o 94 700 Kč.
V paragrafu 6117 - Volby do Evropského parlamentu, v rozpočtu nebyly plánovány
výdaje, skutečné výdaje za volby činily 17 979 Kč. V paragrafu 6402 - Finanční
vypořádání minulých let byly výdaje 20 268 Kč.
V průběhu celého roku 2009 byla ze strany ZO cmena taková opatření, aby byly
hospodárně a účelně vynakládány finanční prostředky.
Protože se podařilo získat
dotace na akce, došlo k navýšení výdajů, které byly vyšší než příjmy. Rozdíl příjmů a
výdajů činil 260 125 Kč. Výdaje byly proto dofinancovány z rezerv na účtu obce u
peněžního ústavu.
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2) Hospodářskou
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činnost obec neprovozuje

3) Účelové fondy obec nemá
4) Příspěvkové organizace v obci nejsou
5) Organizace založené obcí nejsou
6) Vyúčtování poskytnutých

dotací (viz příloha)

7) Zpráva o výsledku přezkoumání
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