
Návrh závěrečného účtu za rok 2006

    Závěrečný  účet za rok 2006
Obce Radimovice 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 v Kč 

Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2006

Daňové příjmy 1.576.500,- 2.056.995,- 2.204.318,73,-
Nedaňové příjmy  137.500,- 327.800,- 325.076,42,-
Kapitálové příjmy 1.000.000,- 1.075.000,- 1.075.000,-
Dotace 403.655,- 1.703.655,- 1.703.655,-
Převody z ter. 
vkladu

3.100.000,- 3.100.000,- 

Celkem 3.117.655,- 8.262.450,- 8.408.050,15,-
Konsolidační 
položky

 - 3.100.000,- - 3.100.000,- 

Celkem po 
konsolidaci

3.117.655,- 5.163.450,- 5.308.050,15

Výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2006

Běžné výdaje 1.505.380,- 4.960.933,80,- 4.712.049,85,-
Kapitálové výdaje 1.763.487,- 4.516.399,20,- 4.562.232,08,-
Konsolidační 
položky

-  3.100.000,-  -  3.100.000,-

Financování -  151.212,- -    1.213.883,-
         

Celkem po 
konsolidaci

3.117.655,- 5.163.450,- 6.174.281,93,-

      Saldo příjmů a výdajů  866.231,78,-
   

Údaje o plnění rozpočtu   příjmů  a výdajů je přílohou závěrečného účtu, rozpočet 2006 
příloha č. 1, rozpočtové změny v roce 2006 příloha č.2, Údaje o plnění rozpočtu příjmů a 
výdajů  výkaz FIN 2-12 je přílohou závěrečného účtu č. 4 v plném členění dle rozpočtové 
skladby je k nahlédnutí v kanceláři na OÚ v Radimovicích .



       
2.  Komentář

Rozpočet na rok 2006 –projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2005 
usnesením č. 48.
V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 5 rozpočtových změn . Rozpočtová opatření jsou 
promítaná ve výkazu Fin2-12

Účelová dotace 
a) Účelová dotace z MMR  investiční dotace  „Prodloužení běžecké dráhy „  

dotace v částce   250.000,- Kč , čerpání dotace 250.000,- Kč - dotace byla vyčerpána 
v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

b) Účelová dotace z MMR investiční dotace  „Víceúčelová  budova- hasičská zbrojnice „ 
dotace v částce 400.000,-Kč  čerpání dotace  400.000,-Kč -dotace byla  vyčerpaná 
v souladu s podmínkami poskytnuté dotace 

c) Dotace z Krajského řadu Liberec  „Víceúčelová budova –hasičská zbrojnice„ dotace 
v částce 300.000,-Kč  čerpání dotace  v částce 300.000,- Kč  -  dotace byla vyčerpána 
v souladu s podmínkami  poskytnuté dotace 

d) Dotace z Krajského úřadu Liberec – „Víceúčelová budova – dostavba hasičské 
zbrojnice „  dotace v částce  260.000,-Kč čerpání dotace 260.000,- Kč ,dotace byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace . 

e) Dotace  z Krajského úřadu Liberec – „ Víceúčelová budova  - výstavba 
zdravotnického zařízení „ poskytnutá dotace  v částce 450.000,- Kč  čerpání dotace 
450.000,- Kč   -  dotace byla vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

f) Účelové neinvestiční dotace z Krajského úřadu Liberec 
1. Volby do Parlamentu ČR  přijatá dotace  20.000,- Kč  čerpaná dotace 17.000,- 

Kč , dotace byla čerpaná v souladu s podmínkami poskytnuté účelové dotace ,
částka 3.000,-Kč byla vrácená při finančním vypořádání  12.2.2007.

2. Volby do zastupitelstva obce, přijatá dotace v částce 20.000,- Kč čerpání 
dotace  11.100,- Kč , dotace byla čerpaná v souladu  s podmínkami  poskytnuté 
dotace  , částka 8.900,- Kč byla vrácená při finančním vypořádání  12.2.2007.

 3.    Stav na účtech Obce Radimovice   k 1. 1. 2006       572.975,30  Kč
                  31.12.2006       206.743,52  Kč
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