Závěrečný účet obce Dlouhá Stráň za rok 2008
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších
předpisů je závěrečný účet obce projednáván v zastupitelstvu obce spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za minulý kalendářní rok.
Závěrečný účet je před jeho projednáním vyvěšen na úřední desce obce nejméně po
dobu 15 dní .
Závěrečný účet obsahuje :
- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za uplynulý rok
- zprávu o výsledku hospodaření za uplynulý rok
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- podkladové sestavy k ZÚ obce
Údaje o hospodaření obce za rok 2008
Rozpočtový výhled byl zpracován a schválen na veřejném zasedání ZO dne
1.11.2006 v celkové výši 1.310.000,- Kč v příjmech i ve výdajích.
Zpracovaný výhled
Zpracovaný plán na rok 2008
Daňové příjmy
1.110
895
Poplatky
50
45,6
Nedaňové příjmy
x
x
Pronájmy pozemků
15
22,7
Výnosy z lesů
40
10
Činnost správy
6
8,5
Úroky
14
17
Kapitálové příjmy
20
5
Dotace
55
42,5
1.310
1.046
Rozpočet na rok 2008 byl schválen na veřejném zasedání dne 14.12.2007 jako
rozpočet vyrovnaný v příjmech i ve výdajích v částce 1.046.000,- Kč
Průběžné čerpání rozpočtu za 1 pololetí a ¾ roku 2008 bylo projednáno na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2008
V roce 2008 bylo přijato a schváleno celkem 6 rozpočtových opatření.
Přijatá rozpočtová opatření :
Rozpočtové opatření č. 1 - schváleno na veřejném zasedání 13.6.2008 .
Přiznaná dotace na Revitalizaci víceúčelového sportoviště z roku 2007 ve výši
685.000,- Kč v příjmech i ve výdajích Tato dotace byla přiznána v roce 2007.
Vzhledem ke skutečnosti , že celkové dílo bylo dokončeno v průběhu měsíce
prosince 2007 a tudíž i faktura byla předána v závěru měsíce prosince , nedošlo
k profinancovaní přiznané dotace v daném roce.
Obec proto požádala MMR v Praze o převod přiznané dotace do roku 2008. Čemuž
bylo vyhověno.

Rozpočtové opatření č. 2 - nebylo zpracováno – uzavření provedeno omylem.
Rozpočtové opatření č. 3 - bylo schváleno na veřejném zasedání 29.8.2008
Příjmy se zvyšují o 36.500,- Kč výdaje se zvyšují o 3.485.647,- Kč .
Rozdíl je kryt financováním z vlastních prostředků ve výši 1.249.147,- Kč a
krátkodobým úvěrem čerpaným v KB ve výši 2.200.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na veřejném zasedání ZO dne 24.10.2008
Příjmy se zvyšují o 288.500,- Kč výdaje se zvyšují o 193.540,- Kč - byla provedena
úprava čerpání jednotlivých položek rozpočtu.
Kladný výsledek hospodaření obce ve výši 94.960,-Kč byl proúčtování třídou
financování.
Rozpočtové opatření č. 5 – projednáno na veřejném zasedání dne 29.8.2008
V příjmové části došlo k proúčtování došlé dotace ze SZIF Opava ze společenství
EU ve výši 2.331.552,- Kč a z národních zdrojů ve výši 777.184,- Kč to je celkem
3.108.736,- Kč.
Rozdíl byl proúčtováním třídou 8 financování.
Rozpočtové opatření č. 6 projednáno na veřejném zasedání dne 19.12.2008
V příjmech došlo k navýšení rozpočtu o 2.243.295,- Kč a ve výdajích došlo k
navýšení rozpočtu o 2.294.680,- Kč. Byla provedena úprava čerpání jednotlivých
položek rozpočtu a proúčtování úhrady krátkodobého úvěru do KB ve výši
2.200.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno starostou obce na základě pověření ZO
z veřejného zasedání ze dne 19.12.23008.
Příjmová část se navyšuje o 33.900,- Kč a výdajová část se navyšuje o 33.900,- Kč
Jedná se o opravu úroků z krátkodobého úvěru.
Plánovaný rozpočet ve výši 1.046.000,- Kč v příjmech i ve výdajích byl upraven na
7.408.031,- Kč v příjmech a 7.604.867,- Kč ve výdajích .
Rozdíl ve výši 196.836,- Kč byl kryt z výsledku kladného hospodaření obce
z minulých let.
Výsledný rozpočet byl v konečné podobě schválen jako schodkový, a rozdíl byl kryt
kladným hospodařením v minulých letech.
Hospodaření obce :
Údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů podle rozpočtové skladby jsou uvedeny
v sestavě plnění rozpočtu a výkazu Fin 2-12 M , které jsou nedílnou součástí
závěrečného účtu obce.
Plnění rozpočtu
Příjmy daňové
Příjmy nedaňové
Příjmy kapitálové
Dotace
Příjmy celkem

Plán
940.600
58.200
5.000
44.200
1.046.000

Upravený plán
1.094.920
243.045
x
3.903.966
5.241.931

čerpání
1.094.943
243.141
x
3.903.965
5.242.050

%
100
100,04
x
100
100

Výdaje
Výdaje běžné
Výdaje kapitálové
Výdaje celkem
Financování

Plán
1.046.000
x
1.046.000
Plán
x

Upravený plán
4.705.927
732.840
5.438.767

čerpání
4.705.880
732.840
5.438.720

Upravený plán
196.836

čerpání
196.670

%
100
100
100
%
99.92

Běžné výdaje , které byly převedeny na základě dohod a smluv jiným organizacím
na základě schválení v zastupitelstvu obce v roce 2008.
1.Příspěvek na činnost Centra zdravotně postižených v Bruntále
500,- Kč
2.Příspěvek Mikroregionu Slezská Harta na investiční dotaci Cyklostezka
Střecha Evropy
5.000,- Kč
3.Podíl obce na neinvestiční dotaci na projekt Setkání u vodní plochy
Slezská Harta ve výši
8.380,-Kč
4.Smluvní členský příspěvek Mikroregionu ve výši 10,- Kč na 1 obyvatele 680,-Kč
5.Projekt poradenství Mikroregionu Slezská Harta
600,-Kč
6.Příspěvek na PO dle uzavřené smlouvy s MěÚ Bruntál
18.000,-Kč
7.Příspěvek na NIV pro ZŠ dle uzavřené smlouvy s MěÚ Bruntál
dle předložených faktur za 1 a 2 pololetí celkem
15.795,- Kč
8.příspěvek n a projednávání přestupků dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy
S MěÚ Bruntál
800,-Kč
Komentář k závěrečnému účtu obce :
Příjmy z daní a poplatků činí stále největší část příjmů obce .
Daňové příjmy
1.094.943,- Kč
to je 20,9 % z celk.příjmů
Nedaňové příjmy
243.141,- Kč
to je 4,7% z celk.příjmů
Dotace
3.903.965,-Kč
to je 74,4% z celk.příjmů
Příjmy celkem
5.242.050,- Kč
100%
Jak je z tabulky vidět, došlo v roce 2008 k podstatnému zvýšení dotací.
Obci Dlouhá Stráň byla přiznána dotace z prostředků EÚ a současně i SZIF
Praha na opravu obecních komunikací, ozelenění obce a nákup techniky na údržbu
zeleně v celkové výši 3.108.736,- Kč.
Z toho 75 % prostředků 2.331.552,- Kč bylo poskytnuto z EÚ a 25% prostředků
to je 777.184,- Kč bylo poskytnuto se SZIF Praha.
Dále byla obci převedena přiznaná dotace z roku 2007 na Revitalizaci
víceúčelového sportoviště ve výši 685.000,- Kč.
V roce 2008 obec zaměstnávala na veřejně prospěšné práce l,5 pracovní síly a od ÚP
obdržela dotaci ve výši 83.029,- Kč.
Na správu obce jsme obdrželi dotaci v celkové výši 7.200,- Kč.

V roce 2008 se konaly také volby do krajských zastupitelstev. Z tohoto důvodů obec
obdržela dotaci ve výši 20.000,- Kč vedenou pod účelovým znakem 98 193.
Profinancováno bylo celkem 16.385,- Kč na nákup ostatní materiálu, odměny
členům OVK , stravné , cestovné a odvody zdravotního pojištění.
Nevyčerpaná částka ve výši 3.615,- Kč byla dle pokynů KÚ MSK Ostrava vrácena
na účet KÚ k 31.1.2009.
Výdaje obec Dlouhá Stráň použila na základní běžné potřeby obce podle
jednotlivých kapitol a to zejména na nákup ostatního materiálu ,nákup sazenic na
zalesňovaní lesa, mzdy pracovníkům na VPP, nákup PHM do techniky na údržbu
zeleně v obci, odměny zastupitelstvu obce , mzdy účetní a uklizečky , zákonné
odvody z mezd , na elektriku VO a OÚ, nákup Sbírek zákonů, poštovného, na
telefonní hovory a internet, nákup ostatních služeb nevýrobní povahy – pořízení
změny ÚP č. l, vytyčení obecních komunikací, pořízení nových WWW stránek obce ,
pořízení projektové dokumentace na opravu hřbitovní zdi, pojištění lesního a
obecního majetku, přibližování dřeva koňmi, ale i na financování několika setkání
s občany např. Jarní setkání, Mikulášský večírek , letní Stráňské slavnosti, práce
s dětmi a životní jubilea občanů. Mimo pravidelné likvidace domovních odpadů se
obec zapojuje 2 x ročně do svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů
z obce. V roce 2008 jsme také zakoupili pro potřebu kanceláře novou kopírku a pro
starostu obce notebook, pro údržbu zeleně byly z dotací zakoupeny 2 ks křovinořezů
a 2 ks motorových sekaček a mobilní WC umístěný na víceúčelovém sportovišti
v obci.
Na opravách obecních komunikací se obec podílela ze svých zdrojů částkou cca
350.000,- Kč to bylo 10 % z celkových nákladů.
K profinancování faktury za provedenou opravu obecních komunikací, ozelenění
terénu a nákup techniky v celkové výši 3.485.647,40 Kč si musela obec vyřídit
překlenovací krátkodobý úvěr u KB Bruntál ve výši 2.200.000,- Kč.
Úvěr byl vyřízen a čerpán v září 2008 a uhrazen byl jednorázové ke dni 3.12.2008
Po obdržení dotace. Úroky z tohoto úvěru činily celkem 32.676,72 Kč.
Stav finančních prostředků obce k 31.12.2008:
Obec Dlouhá Stráň má otevřen 1 bankovní účet u KB Bruntál, na kterém bylo k
31.12.2008 celkem 1.258.667,14 Kč.
V pokladně OÚ nebyla k tomuto datu žádná finanční hotovost.
Obecní úřad v Dlouhé Stráni eviduje pohledávku za občany ve výši 905,- Kčneuhrazený poplatek za likvidaci domovních odpadů z minulých let. Občan v obci
nebydlí a na upomínky nereflektuje.
Jiné pohledávky a závazky evidovány nejsou žádné.
K 31.12.2008 nemá obec Dlouhá Stráň sjednány žádné dlouhodobé a ni krátkodobé
úvěry a jiné pohledávky vůči jiným organizacím.

Ukazatel dluhové služby k 31.12.2008 činil 166,05 % vlivem čerpání krátkodobého
úvěru v měsících září až prosinec 2008 ve výši 2.200.000,- Kč.
Na základě finančního vypořádání bude obec vracet nevyčerpanou dotaci na volby
do krajských zastupitelstev ve výši 3.615,- Kč dle pokynů KÚ MSK v roce 2009.

V Dlouhé Stráni dne 16.2.2009
Vyhotovila : Fojtíková L.

Perďoch Jiří
starosta obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Stráň za rok 2008 bude
tvořit nedílnou součást závěrečného účtu obce, která bude provedena dne 25.3.2009
kontrolním oddělením KÚ MSK Ostrava .
Přílohy závěrečného účtu obce Dlouhá Stráň :
1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M k 31.12.2008
2.Rozvaha k 31.12.2008
3.Hlavní kniha -předvaha analytická k 31.12.2008
4.Plnění rozpočtu k 31.12.2008
5.Závěrečný účet - příjmy a výdaje podle tříd
6.Závěrečný účet - příjmy a výdaje podle organizací
7.Závěrečný účet aktiva a pasíva porovnání roků 2006,2007 a 2008
8.Závěrečný účet porovnání příjmů a výdajů roků 2006,2007 a 2008
9.Porovnání závazků za roky 2006,2007 a 2008
10.Porovnání pohledávek za roky 2006,2007 a 2008
11.Výpis z účtu u KB Bruntál k 31.12.2008
12.Ukazatel dluhové služby k 31.12.2008
13.Plněné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2008

