
Z A VĚR E Č N Ý Ú ČET - OBEC MĚŇANY
za rok 2009

§ 17zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v tis. Kč

Schv. upr. plnění k % plnění
rozpočet rozpočet 31.12.2009 k upr.rozp.

tř.1- daňové příjmy 1 955,00 2132,57 2131,49 99,90
tř.2- nedaňové příjmy 26,00 115,64 115,63, 100,00
tř.3- kapitálové příjmy 97,50 97,50 100,00
třA- přijaté dotace 1 710,90 1 792,19 1792,19 100,00
třA-převody mezi účty 6785,04 6785,58 100,01
třA-přev.z HC 382,00 382,00 100,00
Příjmy celkem 3931,90 11 304,94 11 304,38 100,00

tř.5. běžné výdaje 2556,90 1 881,46 1 891,26 99,99
tř.5.přev.mezi účty 6785,04 6785,58 100,01
tř.6- kapitálové výdaje 371,00 1 714,79 1 714,79 100,00
Výdaje celkem 2927,90 10381,29 10391,62 100,10

Financování
splátky úvěru 1 004,00 1 004,00 1 009,61 100,6
splacené úroky - úvěr 1112,00 857,69 857,68 100

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou k nahlédnutí
v plném členění podle rozpočtové skladby na obecním úřadě v příloze - výkaz FIN 2-12 dále v příloze
čerpání příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby.

Celkové výdaje jsou poníženy o příjem daně z přidané hodnoty, která se během roku účtuje jako
ponížení výdajů - v roce 2009 bylo zaúčtováno - 247 tis Kč.

V roce 2009 bylo dofakturováno na vytáp.obce celkem
Z dotace Fondu životního prostředí ČR bylo uhraženo
Obec z vlastních prostř., půjčky a daně z př. I- hodnoty uhradila

1714 tis. Kč
1707 tis. Kč

7 tis. Kč

Hospodářská činnost

Obec vede hospodářskou činnost na vytápění obce Biomasou od 1.10.2007 projednáno v zastu-
pitelstvu dne 31.10.2007.
Náklady za rok 2008
Tržby a výnosy
Výsledek hospodaření

898 tis. Kč
1491 tis. Kč

593tis. Kč



V roce 2009 obdržela obec dotaci ze stát.rozpoč.na výkon st.správy celkem 5 900,- Kč
dotaci na volby do Evropského parlamentu celkem 7 947,- Kč
dotace na projekt Czech POINT celkem 71 337,-Kč

prostředky hrazené obcí na projekt
Czech POINT celkem 12590,-Kč

Pohledávky obce: ČEZ - poskyt.zálohy na el.energ. 171 tis. Kč

Závazky obce: úhrady faktur týkajících se roku 2008 doručených v
roce 2009 včetfaktur hospod.činnosti 73 tis. Kč
astat. pohledávky za zaměstnanci, soc.a
zdr.poj.,daň ze mzdy 61 tis.Kč
Neinvestiční nákl.zákl.škole Liteň 206 tis.Kč
Nevyplacené přísp.na tov 15 tis.Kč
Fakturace tepla 51 tis. Kč
ostatní 463 tis. Kč

Dosud nesplacený úvěr v částce Kč 16 963641,40 značně ovlivňuje finanční situace celé obce.

Dne 3.5. bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 zaměstnanci odboru
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny.
Doporučeno schválit zprávu v zastupitelstvu s výrokem bez výhrad.

Zpráva o výsledku kontroly - účetní závěrka za rok 2009 i ostatní výkazy jsou k nahlédnutí
na obecním úřadě v úřední hodiny.

Vyvěšeno od: j ~_1.0 do

V Měňanech dne 3.5.2010

Zpracoval: Sudíková


