
Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet Obce Radimovice za rok 2008
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 v Kč 
     

Text Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost % plnění  
k

UR
Daňové příjmy (tř.1) 1.942.000,- 5.769.166,50 5.738.497,- 99,46
Nedaňové příjmy (tř.2) 218.628,- 511.155,40 449.544,11 87,94
Kapitálové příjmy (tř.3) 106.576,- 106.576,- 100
Přijaté dotace (tř.4) 7.200,- 1.750.438,-    1.728.438,- 98,74
Konsolidační položky -3.430.000,-   -3.430.000,-
Příjmy celkem 2.167.828,- 4.707.335,90 4.593.055,11 97,57

Běžné výdaje (tř.5) 1.472.551,- 5.272.678,10 4.875.045,48 92,46
Kapitálové výdaje (tř.6) 445.227,- 3.314.207,50    2.181.207,50 65,81
Konsolidační položky -3.430.000,-   -3.430.000,-
Výdaje celkem 1.917.828,- 5.156.885,60 3.626.252,98 70,31

Saldo P – V 250.000,-  449.549,70 966.802,13 215,06
Financování (tř.8) -250.000,- -449.549,70 -966.802,13 215,06

   
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou přílohou závěrečného účtu.
Rozpočet 2008 - příloha č. 1,
Rozpočtové změny v roce 2008 - 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  2008  –  projednán  a  schválen  zastupitelstvem  obce  dne  6.12.2007 
usnesením č. 108/2007.
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.  Výzva 
k předkládání žádostí  byla  schválena zastupitelstvem obce dne 7.2.2008, usnesením 
číslo  2/2008.  Poskytnuté  finanční  prostředky,  vybraným  žadatelům,  byly  řádně 
vyúčtovány s rozpočtem roku 2008.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily 1.728.438,- Kč. Rozpis přijatých dotací a 
jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány.

a) Dotace  z Fondu  požární  ochrany  Libereckého  kraje  „Nákup  nového  dopravního 
automobilu“ 
Poskytnutá  dotace v částce 631.930,- Kč, čerpání dotace 631.930,- Kč, dotace byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

b) Dotace z Fondu investic Libereckého kraje „Modernizace střešní krytiny“ 
Poskytnutá  dotace v částce 396.000,-Kč,  čerpání dotace  396.000,-Kč, dotace byla 
vyčerpaná v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. 

c) Dotace z Grantového fondu Libereckého kraje „Projektová dokumentace – bezpečně 
obcí“ 
Poskytnutá  dotace  v částce   22.000,-Kč,  čerpání  dotace  22.000,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

d) Dotace ze státního rozpočtu „Zabezpečení provozu kontaktního místa veřejné správy 
CzechPOINT“
Poskytnutá  dotace  v částce  52.000,-  Kč,  čerpání  dotace  52.000,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

e) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje „Rekonstrukce budovy OÚ Radimovice“ 
Poskytnutá  dotace v částce 600.000,- Kč, čerpání dotace 600.000,- Kč, dotace byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

f) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje „Volby do kraje a do senátu“ 
Poskytnutá  dotace  v částce  20.000,-  Kč,  čerpání  dotace  19.308,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace a zbytek 692,- vrácen 5.12.2008 
na účet Libereckého kraje.

      g) Dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje „příspěvek na výkon státní správy“
Poskytnutá  dotace  v částce  7.200,-  Kč,  čerpání  dotace  7.200,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

                                       

 6.    Stav na účtech Obce Radimovice   
  stav ke dni     1. 1. 2008         592.446,51 Kč

                    31.12.2008                   1.332.848,64 Kč



7.    Účetní operace týkající se cizích zdrojů : 
Úvěrová zadluženost obce k 31.12.2008 činí 0,- Kč.

8.     Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření Obce Radimovice za rok 
2008
Přezkoumání hospodaření obce  bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 27.3.2009 
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 2008 (č.j. LK-
163/08/Ši) je přílohou k závěrečnému účtu.

9.     Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce  souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2008, a  to bez 
výhrad.

Předkládá:
    

               
         Ing. Aleš Šrytr

                                                                                             starosta

V Radimovicích dne 10.4.2009

Přílohy :
1. Rozpočet obce 
2. Rozpočtové změny
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
4. Výkaz účetnictví Fin 2-12
5. Rozvaha 

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