Závěrečný účet obce Senorady za rok 2008
Účetní závěrka – výsledek hospodaření obce za rok 2008

Neinvestiční přijaté transfery SR (pol.4111)                                            20.000,- Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4112)                                            9.700,- Kč
Ostatní neivestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4116)                               213.662,- Kč
Neinvestiční přijaté dotace od kraje (pol. 4122)                                       68.370,- Kč


Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem                              311.732,-- Kč a byly řádně vyúčtovány.

Rozpis přijatých dotací:
Účelové dotace                                               poskytnuto                              čerpáno v Kč
ÚZ 15091 výsadba zeleně                                   20.982,-                                  20.982,-
ÚZ    103  na obnovu lesa z JMK                        68.370,-                                  68.370,-
ÚZ 13229 aktivní politika zaměstnanosti          120.680,-                                120.680,-
ÚZ 13234 aktivní politika zaměstnanosti            27.000,-                                  27.000,-
ÚZ 34053 veřejné infor. služby knihoven           45.000,-                                  33.500,-
ÚZ 98193 volby do Poslanecké sněmovnyČR    20.000,-                                  20.000,- 



Rozpočet obce na rok 2008

Rozpočet obce na rok 2008 , kde  příjmy jsou  ve výši 3862,7 tisíc Kč a výdaje 3862,7 tis.Kč jako vyrovnaný  byl zveřejněn dne 28.1.2008 a schválen v zastupitelstvu dne 15.2.2008. Rozpočtová opatření v pořadí č. 1 až 4 byla schválena zastupitelstvem následovné : RO č.1 dne 27.6.2008, RO č. 2 - 22.8.2008, RO č. 3 dne 14.11.2008 a RO č.4 19.12.2008.

Údaje  o plnění příjmů a výdajů za rok 2008

Rozpočet a jeho plnění                     schválený            upravený           skutečnost       % plnění

Třída l – daňové příjmy                    3.289.600           3.533.100       3.494.782.18            98,92  
Třída 2- nedaňové příjmy                    484.400              607.700          579.300,75            95,33
Třída 3- kapitálové příjmy                     79.000                26.000            26.055,00          100,21
Třída 4- přijaté dotace                             9.700              311.800           311.732,00            99,98
Příjmy celkem                                 3.862.700           4.478.600        4.411.869,93            98,51
Třída 5- běžné výdaje                       3.112.700           2.142.700        1.887.754,75            88,10
Třída 6- kapitálové výdaje                   750.000           3.087.900        3.086.680,50           99,96
Výdaje celkem                                 3.862.700           5.230.600        4.974.435,25           95,10
Saldo: příjmy-výdaje                              0                    -752.000          -562.565,32           74,81
Třída 8- financování
Splátka úvěru                                     -432.000             -432.000          -432.000             100,00

Financování celkem                              0                      752.000           562.565,32   

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu (výkaz FIN2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).    
                                                                                                 

Zůstatek na účtu k 31.12.2008
Účet 231 10 základní běžný účet u Komerční banky                             4.797.345,04 Kč

Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetku                                          26.055,00 Kč
Pozemky dle kupní smlouvy.
Kapitálové výdaje – 
Komunikace v části obce Loh                                                                 2.162.760,00 Kč
Knihovnický program Clavius                                                                     15.470,00  Kč 
Chodník Vývoz – 2.část                                                                             819.530,50 Kč
Panel pro měření rychlosti                                                                           73.450,00 Kč


Do oprav majetku dodavatelským způsobem obec vložila tyto částky
Výtluky na cestě do Lohu                                                                            75.795,70 Kč
Sekačka na trávu                                                                                            1.820,00 Kč


Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím:
TJ Sokol Senorady – 20.000,- Kč, Základní škola Mohelno 1.000,- Kč , Myslivci 10.000,- Kč,
Rybáři 5.000,- Kč.


Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 19.12.2008 ke dni 31.12.2008
Podložena inventarizačními soupisy majetku. Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním.
Rozdíly nebyly zjištěny. Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu dne 6.2.2009.

Nově zařazený majetek –  komunikace v Lohu, chodník ve Vývozu, panel pro měření rychlosti, meteostanice, bezpečnostní kamera, křovinořez, panelový stojan, počítač + tiskárna a čtečka do knihovny.

Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2008 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací. Fondy obec zřízeny nemá. Podnikatelskou činnost obec nemá.







Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Přezkoumání hospodaření obce provedl auditor ing. Karel Cejpek, dekret č. 0313 na základě smlouvy ze dne 27.6.2008  mezi objednatelem obcí a zhotovitelem ing. K.Cejpkem.

Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků  uvedených pod písm.c) 
.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce  je přílohou k závěrečnému účtu ,dále příloha „Rozvaha“ a „Výkaz FIN2-12M  hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků“.


V Senoradech dne: 15.6.2009


Vyvěšeno: 15.6.2009

Sňato: 30.6.2009                                                 Schváleno zastupitelstvem dne 30.6.2009

  

