
Návrh závěrečného účtu obce Bukovina u Čisté za rok 2009 
        

Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Bukovina u Čisté.

Příjmy
Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1730 tis. Kč,splněny na 81%,skutečnost 1401 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny na 94 % upraveného rozpočtu.
Přijaté dotace- dotace na výkon státní správy činila 7400 Kč,
Dotace na hasiče činila 62080 Kč a na dopravní prostředek
jsme dostali 400.000,- Kč. Na CzechPOINT-EU 79,837,--Kč
vraceli jsme 22,283,-Kč a na územní plánování 63.000,-Kč.
Na volby  EP 20.000,-Kč, ale nevyčerpali jsme je.

Výdaje
Běžné a kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně
Upraveného rozpočtovými opatřeními.
Běžné výdaje byly rozpočtovány  ve výši 1 mil.606 tis. Kč, skutečnost je
1 mil.599 tis. Kč.
Pozemní komunikace- na zimní údržbu bylo vydáno 13 tis. Kč. A na opravy
a udržování 53 tis.
Neinv. dotace krajům na dopravní obslužnost obec uhradila 17 tis. Kč.
Pitná voda – výdaje na pitnou vodu činily 618 tis. Kč.
Neinvestiční dotace obcím na základní školy- na žáky základních  škol
Ve Studenci  a  v Jilemnici byly uhrazeny  ve výši 67 tis. Kč.
Komunální odpad – za likvidaci komunálního odpadu uhradila obec
161 tis. Kč., za nebezpečný odpad 15 tis. Kč.
Požární ochrana – výdaje na PHM 5 tis. Kč a školení 5 tis. Kč a jiný mater. 6 tis. Kč
DHDM-100 tis. Kč a dopravní prostředek 690 tis. Kč.
Na odměny členům zastupitelstva bylo vydáno 87 tis. Kč
Výdaje na činnost místní správy  bylo zahrnuto nákup materiálu 34 tis. Kč, náklady
na elektr. energii 225 tis. Kč,ostatní osobní výdaje 42 tis. Kč, knihy a tisk 9 tis. Kč,
služby telekomunikací 18 tis. Kč, opravy a udržování 20 tis. Kč,programové vybavení
18 tis. Kč,nákup služeb 36 tis. Kč a služby peněžních ústavů 16 tis.  Kč.
Volby do Evropského parlamentu – 10879,-Kč

Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek činí 128.713,50 Kč
Dlouhodobý hmotný majek činí  11.564.246,--Kč
Zásoby činí 25.827,--Kč
Pohledávky  60.554,--Kč

Financování
Zůstatek na účtu k 31.12.2009 činí 1.207.219,14 Kč.



Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce na rok 2009 činily celkem 610.034,- Kč. Dotace byly řádně
vyúčtovány.

Vyúčtování účelové dotace na volby bylo vráceno Finančnímu  úřadu Semily
v  roce 2010. Částka  9.121,-Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření obce stanovené v § 2 a 3 zákona
420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávních celků a dobro-
volných svazků obcí. Přezkoumávání hospodaření obce Bukovina u Čisté za období
kalendářního roku 2009 bylo provedeno dne 2.3.2010  na základě pověření vedoucího
odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Závěr zprávy:byly zjištěny nedostatky v porušení rozpočtové kázně a překročení
působnosti.

Tyto nedostatky budou odstraněny.

V Bukovině u Čisté 11.4.2010

Vyvěšeno:    12.4.2010                              Vypracovala: účetní OÚ Ludmila Součková
                                  

Sejmuto:    30.4.2010                                                  Schválil: starosta  Jiří Hanousek

               


