Závěrečný účet – Obec Sloupno – rok 2008
IČ: 00653411
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
viz. tabulka v příloze č. 1
2) Hospodářská činnost obce
pronájmy nebytových prostor a pozemků – hlavní činnost
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Fond rozvoje bydlení – není
Sociální fond – není
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Sloupno
Mateřská škola Sloupno - viz. příloha č. 2
Doporučuje se , aby PO – MŠ Sloupno tvořila rezervní fond (účet 917).
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem 1,314.990 Kč.
Níže je uveden rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008.
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Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace
- na volby ve výši 12181,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 28.1.2009
- na kompenzační pomůcky (neinvestice) pro MŠ Sloupno ve výši 260,- Kč
byly vráceny dne 22.1.2009
Dotace na digitalizaci územního plánu je možno čerpat v roce 2009.
Neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu byla ve výši Kč 76.450,- Kč/p.4112/

6) Ostatní informace
Materiál na skladě.
V průběhu roku nebyl nakupován žádný materiál na sklad
Podílové listy
Dne 12.6.2006 byla převedena finanční částka ve výši Kč 900.000,- na účet
cenných papírů ČSOB, a.s. Dle výpisu z účtu cenných papírů je celkový aktuální
objem přepočtený pro CZK ve výši 779.452,67 Kč k 31.12.2008. Účetní konzultovala
s auditory v 9/2008 účtování .Závěr konzultace je, že o snížení, případně zvýšení
ocenění bude účtováno až při ukončení smlouvy.
Inventarizace pozemků
Při inventarizaci pozemků bylo žádáno o výpisy z katastrálního území obce Sloupno.
Katastrální úřad nám poprvé předal i výpisy 13ti listů vlastnictví s právem
hospodaření s majetkem státu – uveden MNV SLOUPNO. Byla uzavřena dohoda
s odborným poradcem, JUDr. Rosvitou Ševčíkovou, k poskytování odborných
poradenských prací v oblasti majetkových vztahů k nemovitostem. Z hlediska
časové náročnosti bude provedeno zpracování a poté účetní zavedení pozemků
do majetku obce v první polovině roku 2009 dle nových listů vlastnictví. Dále
budou zhotoveny i mapové listy .
Zvonice
Přijaté neinvestiční dary
50 190,- Kč Občanské sdružení Pocidliní
Instalace zvoničky
60 214,- Kč p. Kopečný
ZO schvaluje, aby byl finanční dar využit za účelem pořízení zvoničky.
Zvonička bude zařazena do majetku obce jako drobná stavba – předmět malého
rozsahu.
Prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů v katastru obce Sloupno.
V roce 2008 obec uzavřela smlouvy o budoucích kupních smlouvách s osmi
budoucími kupujícími. Celková prodejní hodnota za pozemkové parcely z uzavřených
smluv činila 1,799.200,- Kč. Zbývající prodej jedné pozemkové parcely v hodnotě
219.800,- K je rozjednán a smluvně připraven k prodeji na měsíc leden 2009.
7 ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Méně závažné chyby a nedostatky:
- úhrada zálohy na smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky
(dodržení splatnosti dle smluv)
smlouvy o budoucích kupních smlouvách byly opraveny
- byla provedena oprava účtování o zálohách na smlouvy o budoucích kupních
smlouvách
byly provedeny nápravy

Závažné chyby a nedostatky:
-

rozpočet nebyl po jeho schválení roztříděn podle podrobné rozpočtové skladby
v návaznosti na § 14 zákona 250/200Sb. Rozpočet měl být takto roztříděn do
4/2008. Dalšími rozpočtovými opatřeními nebylo toto zcela naplněno. V měsíci
1/2009 nebylo možno ani z časového hlediska roztřídit rozpočet dle daného
zákona.
nápravy provedeny částečně
(v roce 2009 se postupuje dle zákona)
Ve Sloupně dne : 10.3.2009
Předkládá: účetní obce

