Závěrečný účet obce Lažany za rok 2006
Obec Lažany je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně
samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou účetní
jednotkou, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhl. č.505/2002 Sb.,kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č.563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
kde je stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky.
Účetnictví obce je současně vedeno i dle Českých účetních standardů č. 501 až č.522.
Příjmy a výdaje jsou sledovány podle platné rozpočtové skladby dle vyhl.č.323/2002 Sb. ve
znění vyhl.č.568/2002 Sb. a vyhl.č.484/2003 Sb.
Obec Lažany zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, nemá
žádnou hospodářskou činnost a není zřizovatelem žádných příspěvkových organizací.
V roce 2006 nedošlo v obci k žádným významným metodickým a organizačním změnám,
které by ovlivnily hospodaření daného roku.
1.Údaje o hospodaření obce v roce 2006
Obec Lažany nakládala v roce 2006 s finančními prostředky v souladu s ZO schváleným
rozpočtovým provizoriem na rok 2006 a v souladu s ZO schváleným rozpočtem na rok
2006 ze dne 26.4.2006.
Rozpočet obce Lažany byl schválen jako rozpočet schodkový.
Příjmy
Výdaje
Financování

3 247 000,-Kč
4 100 900,-Kč
853 900,-Kč

Zastupitelstvo obce pravidelně projednávalo a schvalovalo rozpočtové změny.
číslo
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
.6/2006

schváleno dne
26.4.2006
28.6.2006
30.8.2006
27.9.2006
22.11.2006
27.12.2006

příjmy +/- Kč výdaje +/- Kč financování +/-Kč
20 500,00
20 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
4 627 000,00 4 627 000,00
0,00
801 100,00
801 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 449 100,00 5 449 100,00
0,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v sestavě
plnění rozpočtu a výkazu Fin 2-12M , který je součástí závěrečného účtu / příloha1/

Plnění rozpočtu - příjmy

Plnění rozpočtu – výdaje

Příjmy daňové 2 894 919 Kč
Příjmy nedaňové - 102 378 Kč
Příjmy kapitálové 77 090 Kč
Dotace 5 454 431 Kč
CELKEM
8 528 818 Kč

Výdaje běžné –
1 883 138 Kč
Výdaje kapitálové - 7 020 994 Kč
CELKEM
8 904 132 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 375 314 Kč byl financován přebytkem hospodaření z minulých
let.
Největší část příjmů obce tvořily :
dotace
příjmy z daní
místní a správní poplatky
výtěžek z VHA
prodej pozemků

5 448 159Kč
2 460 260Kč
326 013Kč
108 646Kč
77 090Kč

Kapitálové výdaje byly čerpány zejména na :
nový podchod
obecní kašna
pozemky
inženýrské sítě

6 257 310Kč
534 634Kč
137 750Kč
69 496Kč

Běžné výdaje byly čerpány zejména na :
příspěvky obcím na žáky
příspěvky na činnost TJ Sokol Lažany a SDH
spotřeba el. energie
spotřeba plynu
sběr a svoz odpadu
činnost místní správy

182 087Kč
68 500Kč
173 419Kč
138 179Kč
157 093Kč
213 688Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2006 na BÚ u KB Kuřim – 1 863 762,58Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2006 na BÚ u ČNB Brno 249,50Kč.
Podíl pohledávek na rozpočtu obce
Podíl závazků na rozpočtu obce
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce

3,56 %
2,53 %
0,00 %

2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
V roce 2006 obec Lažany obdržela tyto dotace :
poskytovatel

ÚZ

účel

položka

SFDI

91628 „ Silnice I/43, nový podchod v km 15,550 4213

JMK

00221 Nový podchod

JMK

poskytnuto

čerpání

4 606 999,18

4 606 999,18

4222

800 000,00

800 000,00

00551 SDH

4122

1 115,00

1 115,00

MF

98071 Volby do Parlamentu ČR

4111

20 045,00

20 045,00

MF

98187 Volby do zastupitelstev USC

4111

20 000,00

20 000,00

5 448 159,18

5 448 159,18

V průběhu čerpání výše uvedených dotací nevznikly žádné problémy a dotace byly
vyčerpány v plné výši.
3.Přezkoumání hospodaření
Součástí závěrečného účtu je rovněž “Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Lažany ” za období od 1.1. do 31.12.2006./ příloha 2 /
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje
oddělení přezkumu obcí dne 11.4.2007 se závěrečným výrokem:
„ Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 11.4.2007 do 30.4.2007.
K návrhu nebyly podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce Lažany po projednání závěrečného účtu obce dne 2.5.2007 :
1. schvaluje
a) závěrečný účet obce za rok 2006
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
c) vyúčtování finančních vztahů obce Lažany ke státnímu rozpočtu za rok 2006
d) schodek hospodaření obce ve výši 375 314 Kč, který byl kryt finančními prostředky z
minulých let
2. souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2006 bez výhrad

V Lažanech dne 02.05.2006
Předkládá : Irena Tarabová

..................................................
Vlastislav Hemzal - starosta obce

