Závěrečný účet obce Lažany za rok 2007
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 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 2007 nedošlo v obci k žádným významným metodickým a organizačním změnám,
které by ovlivnily hospodaření daného roku.
1.Údaje o hospodaření obce v roce 2007
Obec Lažany nakládala v roce 2007 s finančními prostředky v souladu s ZO schváleným
rozpočtovým provizoriem na rok 2007 a v souladu s ZO schváleným rozpočtem na rok
2007 ze dne 28.3.2007.
Rozpočet obce Lažany byl schválen jako rozpočet vyrovnaný.
Příjmy
Výdaje

3 000 000,-Kč
3 000 000,-Kč

Zastupitelstvo obce pravidelně projednávalo a schvalovalo rozpočtové změny.
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 2 834 498 Kč
Příjmy nedaňové - 132 617 Kč
Příjmy kapitálové 28 200 Kč
Dotace 8 376 Kč
CELKEM
3 003 691 Kč

Výdaje běžné –
2 458 916 Kč
Výdaje kapitálové 578 111 Kč
CELKEM
3 037 027 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 33 336 Kč byl financován přebytkem hospodaření z minulých
let.
Největší část příjmů obce tvořily :
příjmy z daní
místní a správní poplatky
výtěžek z VHA
prodej dřeva

2 294 434Kč
352 474Kč
187 590Kč
48 660Kč

Kapitálové výdaje byly čerpány zejména na :
nový podchod
zpevněná plocha a oplocení sběrného dvoru
zpevněná plocha u požární nádrže
osvětlení přechodu

112 152Kč
356 329Kč
60 088Kč
45 394Kč

Běžné výdaje byly čerpány zejména na :
opravy a údržbu
- chodníků a MK
- hasička
- tělovýchovná zařízení
rekonstrukce „ Křížek pod lipami“
příspěvky obcím na žáky
příspěvky na činnost TJ Sokol Lažany a SDH
spotřeba el. energie
spotřeba plynu
sběr a svoz odpadu
odměny zastupitelů
činnost místní správy
drobný dlouhodobý majetek

320 413Kč
72 187Kč
141 061Kč
58 291Kč
141 042Kč
117 178Kč
162 569Kč
120 946Kč
197 776Kč
255 120Kč
220 476Kč
115 637Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2007 na BÚ u KB Kuřim – 1 830 676,34Kč.
Podíl pohledávek na rozpočtu obce
Podíl závazků na rozpočtu obce
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce
2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

11,76 %
2,50 %
0,00 %

V roce 2007 obec Lažany nečerpala žádné dotace
3.Přezkoumání hospodaření
Součástí závěrečného účtu je rovněž “Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Lažany ” za období od 1.1. do 31.12.2007./ příloha 2 /
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje
oddělení přezkumu obcí dne 11.3.2008 se závěrečným výrokem:
„ Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 12.3.2008 do 1.4.2008.
K návrhu nebyly podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce Lažany po projednání závěrečného účtu obce dne 2.4.2008 :

1. schvaluje
a) závěrečný účet obce za rok 2007
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
c) vyúčtování finančních vztahů obce Lažany ke státnímu rozpočtu za rok 2007
d) schodek hospodaření obce ve výši 33 336 Kč, který byl kryt finančními prostředky z
minulých let
2. souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2007 bez výhrad
V Lažanech dne 2.4.2008
Předkládá : Irena Tarabová

Vlastislav Hemzal - starosta obce

