Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009.
1./ Údaje o plnění příjmů a výdajů za 2009.
-Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 jsou v plném
členění podle rozpočtové skladby obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou
nedílnou přílohou závěrečného účtu.
K překročení plnění daňových příjmů nedošlo u žádné daně.
K nenaplnění daňových příjmů došlo v této procentní výši:
DPFO záv.činnost - pol.1111…………....0,78
DPFO OSVČ
- pol.1112…………..56,05
DPFO kap.výnosy -pol. 1113…………..16,55
DPPO
-pol. 1121…………..27,78
DPH
-pol. 1211……………2,4
Daň z nem.
–pol. 1511……………0,12
-Vše z důvodu nižšího státního výnosu na výše jmenovaných daních.
-Hlavní příčinou tohoto poklesu vidím v dopadu tzv.„ finanční krize“, kde
určitá vládní opatření a nezaměstnanost přinesly do státní kasy
podstatně méně peněz, něž jsme byli zvyklí dříve.
-V naplnění daňových příjmů se vracíme o 5 let zpátky a to je opravdu
značný propad. Uvědomíme-li si, že rozpočet na rok 2009 byl již
nastaven s určitou rezervou k propadu.
-Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový se zapojením splácení
úvěru z RB se stal vyrovnaným.
Čerpání se projevilo na těchto akcích v obci:
- oprava cesty ke hřišti
- dokončení dlážděné cesty u hřbitova
- vybavení místa CzechPOINT
- nákup techniky pro hasiče ( nové pneu k autu a motorová pila)
- veřejnou zeleň
- doplacení budovy bytovky ADV cca 430.000,- proplacení zálohy na zpracování Územního plánu
- dětské hřiště
-Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový, s tím, že zbývající uspořená
část bude použita na splátku úvěru u Raiffeisen Bank ve výši 300.000,-Kč.
-Rozpočet po schválení: Příjmy: 2.815.400,Výdaje: 2.515.400,přebytek: + 300.000,-

Po zapojení přebytku na splátku – vyrovnaný rozpočet ve výši:2.815.400,-Kč

2./ Obec je členem následujících sdružení:
- Euroregion NISA
- DSO Mikroregion Pojizeří
3./ DOTACE:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Volby-Evrop.parlamentu
Oprava místních komunikací
Hasiči-pneu+pila
Hasiči-na školení
Zeleň v obci
Dětské hřiště
CzechPOINT
- vratka za volby
- vratka CzechPOINT
CELKEM:

20.000,370.000,26.470,345,50.000,150.000,79.837,- 3.307,40
-30.112,663.232,60 Kč

4./ Zůstatek na bankovních účtech
- vedených u KB v Semilech a RB v Hradci činil na počátku roku
638.691,32 a k 31.12.2009 v souhrnu částku ve výši 236.292,14
Kč. -- - pokladna obce Bělá byla dle zákona ve výši 0,-Kč.
To znamená, že obec musela sáhnout na výdaje roku 2009 do svých
úspor ( tím myslím použít peněz ze zůstatku na účtech )
ve výši 402.399.
5./ Úvěr
RB poskytnutý v celkové výši 3.000.000,-Kč se splácí
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 25.000,-Kč a k tomu je
rozpočet zatěžován splácením úroků z této částky, která činí
měsíčně 7.721,64 Kč. Konečný nesplacený zůstatek tohoto úvěru
činil k 31.12.2009 částku 2.325.000,-Kč.
6./ Půjčky:
Jediná nesplacená půjčka obce je z půjčky na obchodě po první
provozovatelce a to : půjčeno 150.000,- ( Splácení probíhá

v nepravidelných splátkách ve výši 1000,-/ měsíčně) , za rok 2009 jen
3.000,-Kč, ještě chybí doplatit 30.671,80 Kč.

7./ Sociální výpomoc
Bylo rozděleno a vyplaceno mezi sociálně slabší starší občany před
koncem roku 20.000,-Kč.
8./ PŘÍSPĚVKY:
SK Jívan - vyplaceno 10.000,Organizace Zdr.post. 4.000,Školka Tample
1.000,Unicef
330,Diabetici
600,SONS
500,CELKEM:
16.430,-Kč
9./Zástavy majetku
Obec má zřízeno zástavní právo k nemovitosti bytovky čp.139 ve výši
5.200.000,-Kč . Dále je vinklováno pojištění z této nemovitosti u HVP.,
10./ Hospodaření s majetkem
Fyzická inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2009 a
stav na ni zjištěný souhlasil se stavem inventurních soupisů
připravených z účetních podkladů. Došlo k nárůstu majetku u
budov a staveb-dlážděná cesta k márnici, sestava dětského hřiště a
doplacení bytovky v celkové částce 774993,68 Kč. Dále se navýšil
majetek u DKP, kde bylo vybaveno pracoviště CZECHpointu
výpočetní technikou a hasičům se koupila pila a odvlhčovač
v celkové částce 139526,50Kč. K ponížení hodnoty obecního
majetku došlo při prodeji pozemků v částce 25217,-Kč. Celkově tedy
byla hodnota obecního majetku v tomto roce navýšena.
11./ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Bělá za rok 2009.
Přezkoumání hospodaření obce provedla paní Ing. Jana Novákováosoba oprávněná k výkonu dané kontroly Krajským úřadem v Liberci.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků. Na základě
této kontroly byly zjištěny tyto závažné chyby a nedostatky: Závěrečný
účet obce nebyl projednán do 30. června, ale o 1 den déle.
Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce
Bělá je nedílnou přílohou k tomuto závěrečnému účtu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bělá schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet Obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislého
pracovníka Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce za rok 2009 a to s výhradou :
Zastupitelstvo přijímá tato opatření k odstranění nedostatků:
1/ Závěrečný účet bude schválen v termínu do 30.června 2010.

V Bělé dne 2.6.2010

Vypracovala: Alena Mihulková – místostarostka

Vyvěšeno: 2.6.2010

Sejmuto:

