Závěrečný účet obce Lažany za rok 2009
§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů.
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 2009 nedošlo v obci k žádným významným metodickým a organizačním změnám,
které by ovlivnily hospodaření daného roku.
1.Údaje o hospodaření obce v roce 2009
Obec Lažany nakládala v roce 2009 s finančními prostředky v souladu s ZO schváleným
rozpočtovým provizoriem na rok 2009 a v souladu s ZO schváleným rozpočtem na rok
2009 ze dne 25.3.2009.
Rozpočet obce Lažany byl schválen jako rozpočet vyrovnaný.
Příjmy
Výdaje

3 344 000,-Kč
3 344 000,-Kč

Zastupitelstvo obce pravidelně projednávalo a schvalovalo rozpočtové změny.
číslo
.1/2009
.2.2009
.3/2009
.4/2009
.5/2009

schváleno dne
příjmy +/- Kč
výdaje +/- Kč financování +/-Kč
15 500,00
15 500,00
20.5.2009
0,00
29.7.2009
0,00
0,00
0,00
79 900,00
79 900,00
26.8.2009
0,00
21.10.2009
0,00
0,00
0,00
-262 400,00
-262 400,00
30.12.2009
0,00
-167 000,00
-167 000,00
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.
Plnění rozpočtu - příjmy

Plnění rozpočtu – výdaje

Příjmy daňové 2 795 099 Kč
Příjmy nedaňové - 197 186 Kč
Příjmy kapitálové 0 Kč
Dotace 90 426 Kč
CELKEM
3 082 711 Kč

Výdaje běžné –
2 654 691 Kč
Výdaje kapitálové - 346 117 Kč
CELKEM
3 000 808 Kč

Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 81 903Kč..

Největší část příjmů obce tvořily :
příjmy z daní
místní a správní poplatky
výtěžek z VHA
pronájem majetku

2 241 107Kč
389 108Kč
164 884Kč
94 146Kč

Kapitálové výdaje byly čerpány zejména na :
nástupní plocha auobusové zastávky
nový chodník
traktor / Husqvarna/
stezka pro chodce a cyklisty
Běžné výdaje byly čerpány zejména na :
opravy – hasička
odstranění škod po přívalovém dešti
příspěvky obcím na žáky
sběr a svoz odpadu
údržba zeleně
spotřeba el. energie
spotřeba plynu
drobný dlouhodobý majetek
odměny zastupitelů
činnost místní správy

249 910Kč
104 170Kč
187 429Kč
233 430Kč
99 276Kč
256 459Kč
167 120Kč
148 535Kč
354 213Kč
264 634Kč

příspěvky na činnost TJ Sokol Lažany
příspěvek Řimskokatol. farnost Lipůvka

147 000Kč
10 000Kč

55 000Kč
85 000Kč
78 900Kč
73 830Kč

Obec je členem „ Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“ okresu Blansko.
Členské příspěvky – 7 100Kč
Stav finančních prostředků k 31.12.2009 na BÚ u KB Kuřim – 1 911 431,50Kč.
Podíl pohledávek na rozpočtu obce
Podíl závazků na rozpočtu obce
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce

15,80%
2,55%
0,00%

2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Obec Lažany v r. 2009 čerpala tyto dotace :
zajištění akceschopnosti SDH
volby do EP
příspěvek na výkon státní správy
Dotace byly bez problémů vyčerpány v plné výši.

1 040Kč
15 500Kč
8 900Kč

zřízení místa CzechPOINT
79 837Kč
vyčerpaná částka dotace
64 986Kč
Nevyužité finanční prostředky ve výši 14 851Kč byly vráceny v r. 2009 na účet JmK.

3.Přezkoumání hospodaření
Součástí závěrečného účtu je rovněž “Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Lažany ” za rok 2009 a „ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok
2009.“
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje
oddělení přezkumu obcí dne 15.2.2010 se závěrečným výrokem:
„ Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce od
25.2.2010 do 12.3.2010 . K návrhu nebyly podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce Lažany po projednání závěrečného účtu obce dne 24.03.2010 :
1. schvaluje
a) závěrečný účet obce za rok 2009
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
c) vyúčtování finančních vztahů obce Lažany ke státnímu rozpočtu za rok 2009
d) přebytek hospodaření obce ve výši 81 903 Kč
2. souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2009 bez výhrad

V Lažanech dne 24.03.2010
Předkládá : Irena Tarabová

..................................................
Vlastislav Hemzal - starosta obce
Přílohy: / k nahlédnutí na oú /
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M – za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2009
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2009
Účetní závěrka za rok 2009
Inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2009

