
1. 

 

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET 
Obce Skalka u Doks 

ZA  ROK 2008 

 

 
dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ROZPOČET                 VÝSL. OD POČ. ROKU 

 

PŘÍJMY CELKEM ..................................2.190.905,50………………..2.494.730,49 

Daňové příjmy ............................................1.220.671,-………………….1.471.880,56 

Nedaňové příjmy ...........................................757.420,50…………………..812.882,93 

Kapitálové příjmy ............................................15.000,-……………………..12.153,- 

Přijaté transfery ..............................................197.814,-……………………197.814,- 

 

VÝDAJE CELKEM ..................................2.030.291,50……………….1.778.010,41 

Běžné výdaje (součet za třídu 5) ..................2.030.291,50……………….1.778.010,41 

Kapitálové výdaje (součet za třídu 6) .........................0,-………………………….0,-  

 

 

Podrobné členění viz příloha (Výkaz Fin RO 2 - 12M) 

 

 

 

 

CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ ................................1.874.465,03                                    

 

 

                                   

 

CELKEM HOTOVOST v pokladně ....................................................................0,00 
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Přijaté dotace : 

 

název                                                            dotace                                  výdaje 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery ze SR – stát.spr.                        7.200,-                                  7.200,-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transf. z všeob.pokl.spr.SR - volby 08    30.000,-                               14.828,60 

                                                                                    vratka v r.2009      15.171,40                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            

NI transfery od krajů –  zajišť.les.porostů    18.600,-                               18.600,-   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery ze stát. rozpočtu – VPP            92.014,-                              164.038,- 

                                                                                    z vlast.rozpočtu      72.024,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              

IN transfery od krajů – územní plán obce    50.000,-                                50.000,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celkem transfery                                      197.814,-                              254.666,60                                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                         .    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    

Poskytnuté příspěvky : 

 

název                                                                                                 výše příspěvku 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery krajům - dopravní obslužnost                                                  12.510,-                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery obcím - za dojíždějící žáky - ZŠ                                              62.030,-                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery obcím – obec Okna zprac.účet.                                                33.600,- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

NI transfery veř.rozpočtům – DSO Máchův kraj                                           1.617,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery obcím –  MěÚ Doksy, hasiči                                                      5.000,-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery obcím – soc.práv.ochrana dětí                                                   1.390,- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NI transfery obcím – MěÚ Doksy, přestup.komise 

                                                        evidence čísel                                         2.780,-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poskytnuté NI příspěvky –  zrakově postižení                                                    64,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem transfery a příspěvky                                                                 118.991,-     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



   

                                                                         3. 

 

 

 

Hospodářský výsledek : Rozdíl mezi příjmy a výdaji…………….. – 716.720,08 

 

 

Závěr „Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření“ : 

S přihlédnutím k obsahu, předmětu přezkoumání hospodaření obce a výsledkům zjištění 

uvedeným v této zprávě konstatuji, že při dílčím přezkoumání hospodaření  : 

 

I.   Při plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření ÚSC 

za předchozí rok 2007, kdy byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky dle zákona 

420/2004 Sb., byly tyto postupně odstraněny. 

Závěr : Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 

 

II.  Při přezkoumání hospodaření obce Skalka u Doks za rok 2008 byly zjištěny chyby a 

nedostatky dle zákona 420/2004 Sb. § 10 odst. 3 písm. b) 

                       

III. Nebyla však zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

                                                                            

Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Skalka u Doks je přílohou 

závěrečného účtu. 

 

                                                                              

            

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet dne:  08. 06. 2009  

a souhlasí s celoročním hospodařením a to  s výhradami  

 

Zveřejněno na úřední desce od 20. 05. 2009 do 05. 06. 2009   

 

Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu : 

- úřední deska Obce Skalka u Doks 

 

 

 

 

Ve Skalce u Doks dne: 08. 06. 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


