
Závěrečný účet Obce Radimovice za rok 2007
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč 
     

Text Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost % plnění  
k

UR
Daňové příjmy (tř.1) 1.817.000,- 2.079.445,- 2.161.807,70 103,96
Nedaňové příjmy (tř.2) 181.552,- 320.492,- 318.110,96 99,26
Kapitálové příjmy (tř.3) 661.868,-        661.868,- 100
Přijaté dotace (tř.4) 6.958,- 1.881.158,-    1.881.158,- 100
Konsolidační položky -780.000,-       -780.000,-
Příjmy celkem 2.005.510,- 4.162.963,- 4.242.944,66 101,62

Běžné výdaje (tř.5) 1.430.510,- 3.415.679,- 3.323.161,47 97,29
Kapitálové výdaje (tř.6) 325.000,- 1.176.963,-    1.040.480,20 88,40
Konsolidační položky -780.000,-   -780.000,-
Výdaje celkem 1.755.510,- 3.812.642,- 3.583.641,67 93,99

Saldo P – V 250.000,- 350.321,- 659.302,99 188,20
Financování (tř.8) -250.000,- -350.321,- -659.302,99 188,20

   
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou přílohou závěrečného účtu.
Rozpočet 2007 - příloha č. 1,
Rozpočtové změny v roce 2007 příloha č.2,
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - výkaz FIN 2-12 v plném členění dle rozpočtové 
skladby - příloha č. 3 

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři na OÚ v Radimovicích .

2.  Komentář
Rozpočet  na  rok  2007  –  projednán  a  schválen  zastupitelstvem  obce  dne  7.12.2006 
usnesením č. 57/2006.
V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 4 rozpočtové změny. Rozpočtová opatření jsou 
promítaná ve výkazu Fin2-12.

3.  Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost:

 Pronájem bytu
 Pronájem nebytových prostor
 Pronájem pozemků
 Poskytování služeb

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám.



4.  Stav účelových fondů a finančních aktivit
Účelový fond obce
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem účelového fondu schváleným 
zastupitelstvem  obce  dne  6.2.2007,  usnesením  číslo  19/2007.  Poskytnuté  finanční 
prostředky, vybraným žadatelům, byly řádně vyúčtovány s rozpočtem roku 2007.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 činily 1.101.158,- Kč. Rozpis přijatých dotací a 
jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány.

a) Dotace  z Grantového  fondu  Libereckého  kraje  „Ošetření  lipové  aleje  k státnímu 
zámku Sychrov“ 
Poskytnutá  dotace  v částce  44.500,-  Kč,  čerpání  dotace  44.500,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

b) Dotace  z Fondu  investic  Libereckého  kraje  „Rekonstrukce  veřejného  osvětlení  – 
dokončení“ 
Poskytnutá dotace v částce 324.000,-Kč,  čerpání dotace  324.000,-Kč, dotace byla 
vyčerpaná v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. 

c) Dotace  z   Ministerstva  kultury  ČR,  program Visk  „Zahájení  automatizace  Místní 
knihovny Radimovice“ 
Poskytnutá  dotace v částce  33.000,-Kč,  čerpání  dotace v částce  33.000,-Kč,  dotace 
byla vyčerpána v souladu s podmínkami  poskytnuté dotace.

d) Dotace  z Fondu  požární  ochrany  Libereckého  kraje  „Nákup  zásahových  obleků, 
rukavic, přileb, zásahové obuvi“ 
Poskytnutá  dotace  v částce   42.700,-Kč,  čerpání  dotace  42.700,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

e) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje „Vybavení víceúčelové budovy“
Poskytnutá dotace v částce 100.000,- Kč, čerpání dotace 100.000,- Kč, dotace byla 
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

f) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje „Hasičská zbrojnice – 7. etapa“ 
Poskytnutá dotace v částce 350.000,- Kč, čerpání dotace 350.000,- Kč, dotace byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

   
      g) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Když zelená, tak pro všechny“

Poskytnutá dotace  v částce 200.000,- Kč,  čerpání dotace 200.000,- Kč, dotace byla 
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

      h) Dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje „příspěvek na výkon státní správy“
Poskytnutá  dotace  v částce  6.958,-  Kč,  čerpání  dotace  6.958,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

                                       



 6.    Stav na účtech Obce Radimovice   
  stav ke dni     1. 1. 2007         206.743,52 Kč

                    31.12.2007          592.446,51 Kč

7.    Účetní operace týkající se cizích zdrojů : 
Úvěrová zadluženost obce k 31.12.2007 činí 226.400,- Kč.

8.     Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření Obce Radimovice za rok 
2007
Přezkoumání hospodaření obce  bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 29.1.2008 
pracovnicí  Krajského  úřadu  Libereckého  kraje,  odbor  kontroly  paní  Ivanou 
Šilhánkovou.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky

Plné  znění  zprávy  o  provedeném  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2007  (č.j. 
06/LB/obce/207) je přílohou k závěrečnému účtu.

Předkládá:
    

               
         Ing. Aleš Šrytr

                                                                                             starosta

V Radimovicích dne 7.4.2007

Přílohy :
1. Rozpočet obce 
2. Rozpočtové změny
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
4. Výkaz účetnictví Fin 2-12
5. Rozvaha 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu: 8.4.2008
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu:   


	Závěrečný účet Obce Radimovice za rok 2007
	5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 
	Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky


