
Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet Obce Radimovice za rok 2009
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v Kč 

    Přijaté dotace (tř.4) a běžné výdaje (tř.5) obsahují v sobě částku 2.130.000,- Kč, kterou       
    tvoří převody mezi termínovaným a běžným účtem. Po odečtení této částky  nedošlo u 
    žádné položky rozpočtu k překročení schváleného (resp. upraveného) rozpočtu, řádně
    schváleného zastupitelstvem obce Radimovice.

     Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou přílohou závěrečného účtu.
Rozpočet 2009 - příloha č. 1,
Rozpočtové změny v roce 2009 - 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  2009  –  projednán  a  schválen  zastupitelstvem  obce  dne  15.12.2008 
usnesením č. 60/2008.
V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 4 rozpočtové změny. Rozpočtová opatření jsou 
promítaná ve výkazu Fin2-12.

3.  Činnost obce
Obec vede 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 9.2.2009, usnesením 
číslo  9/2009.  Poskytnuté  finanční  prostředky,  vybraným  žadatelům,  byly  řádně 
vyúčtovány s rozpočtem roku 2009.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily 109.848,- Kč. Rozpis přijatých dotací a 



jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány.

a) Dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje „Nákup technických prostředků“ 
Poskytnutá  dotace  v částce  38.290,-  Kč,  čerpání  dotace  38.290,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

b) Dotace ze státního rozpočtu „Zabezpečení provozu kontaktního místa veřejné správy 
CzechPOINT“
Poskytnutá  dotace  v částce  43.006,-  Kč,  čerpání  dotace  43.006,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

c) Dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje „příspěvek na výkon státní správy“
Poskytnutá  dotace  v částce  7.400,-  Kč,  čerpání  dotace  7.400,-  Kč,  dotace  byla  
vyčerpána  v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

d) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje „Volby do kraje a do senátu“ 
Poskytnutá  dotace  v částce  20.000,-  Kč,  čerpání  dotace  21.152,-  Kč,  dotace  byla 
vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

                                      
6.    Stav na účtech Obce Radimovice   
  stav ke dni     1. 1. 2009                   1.332.848,64 Kč

                    31.12.2009                      496.729,45 Kč

7.    Účetní operace týkající se cizích zdrojů : 
Úvěrová zadluženost obce k 31.12.2009 činí 0,- Kč.

8.     Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření Obce Radimovice za rok 
2009
Přezkoumání hospodaření obce  bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 5.3.2010 
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 2009 (č.j. LK-
161/09) je přílohou k závěrečnému účtu.

9.      Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce  souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2009, a to bez 
výhrad.



Předkládá:
    

               
         Ing. Aleš Šrytr

                                                                                             starosta

V Radimovicích dne 29.3.2010

Přílohy :
1. Rozpočet obce 
2. Rozpočtové změny
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
4. Výkaz účetnictví Fin 2-12
5. Rozvaha 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu: 29.3.2010
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu:   
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