
Závěrečný účet obce Bělá za rok 2008. 
 
 

1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za 2008 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2008 jsou v plném členění 
podle rozpočtové skladby obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou nedílnou 
přílohou závěrečného účtu. 
K překročení plnění daňových příjmů došlo  o 9,20 % na DPFO ZS 
-„-                                                                   o 21,20 % na odnětí p.f. 
-„-                                                                   o 8,75 % na popl.ze psů 
Vše je z důvodu vyššího výnosu na výše jmenovaných daních. 
K nenaplnění daňových příjmů došlo o 25,97 na DPFO OSVČ 
-„-                                                        o 1,62 na DPFO ze záv.činn. 
-,,-                                                       o 3,35 na DPPO 
-,,-                                                       o 4,82 na DPH 
-,,-                                                       o 26,22 na dani z nemovitostí  
 Vše z důvodu nižšího státního výnosu na výše jmenovaných daních.                           

            Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový se zapojením splácení úvěru 
z RB se stal vyrovnaným. Čerpalo se nejvíce na protifinancování asfaltového 
povrchu na tenisovém kurtu. Vybudoval se nový přístřešek pro hudbu u nových 
kabin. Zakoupily se nové ochranné obleky pro hasiče, pro děti nové soutěžní 
oblečení včetně obecních výšivek + odlehčené soutěžní savice. Obec doplatila 
chybějící rozdíl proti sbírce na pořízení zvonu. 
Obec v tomto roce zaplatila další splátku za odkup budovy bytovky ADV 
Libštát. 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 úpravách:  Příjmy:    2.414.200,- 
                                       Výdaje:   2.114.200,- 
                                       přebytek: + 300.000,- 
-zapojení přebytku na splátku – vyrovnaný rozpočet ve výši:2.414.200,-Kč 
 2) Obec je členem následujících sdružení: 

- Euroregion NISA   
- DSO Mikroregion Pojizeří   

 
      3.) DOTACE: 1/   Volby-zast.kraje LBC                          20.000,- 
                               2/   Oprava místních komunikací      319.000,- 
                               3/   Hasiči-obleky                                       39.350,- 
                               4/   Hasiči-na školení                                   1.370,- 
                                    - vratka za volby                                    - 4.912,70 



                                                                          CELKEM:       374.807,30 Kč  
 

4) Zůstatek na bankovních účtech vedených u KB v Semilech a RB v 
Hradci činil k 31.12.2008  v souhrnu částku ve výši 638.691,32 Kč.  
Pokladna obce Bělá byla dle zákona ve výši 0,-Kč. 

5) Úvěr u 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 31.12.2008 částku 2.625.000,-Kč. 

6) Půjčky:  
- Ing. Mazánek -splaceno   
- Jiroutová půjčeno 150.000,- Splácení probíhá v nepravidelných  

splátkách ve výši 1000,-/ měsíčně, ještě chybí doplatit 33.671,80 
Kč. 

               -    Podzimková - splaceno 
       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                   500,- 

9) 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) Fyzická inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2008 a      
              stav  na ni zjištěný souhlasil se stavem inventurních soupisů     
              připravených z účetních podkladů. 
 

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bělá za rok 2008. 
Přezkoumání hospodaření obce provedla paní Ing. Jana Nováková- 
osoba 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 chyby a nedostatky. 
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 2008 včetně zprávy nezávislého pracovníka 
Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 
2008 a to s výhradou. 
Zastupitelstvo přijímá tato opatření k odstranění nedostatků: 
 

1/ Byly stanoveny odměny členům zastupitelstev dle nařízení vlády 37/2003 Sb. se 
zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru. 
  
2/ K činnosti kontrolního a finančního výboru budou jejich předsedové 1/4 ročně předkládat 
písemný výkaz své činnosti. 
  
3/ Na podrozvahový účet bude zanesena evidence závazku z titulu zástavy k úvěru u 
Raiffeisen Banky. 
  
4/ K porušení rozpočtové kázně došlo špatně provedenými zápisy, které neobsahovaly 
správnou textaci.-  Byl změněn pracovník k provádění zápisů. 
  
5/ Kompetencí ke schvalování změn rozpočtu ( rozpočtových opatření ) byli pověřeni 
starosta a místostarostka. 
  

 
 
V Bělé  dne 10.6.2009 
Vypracovala: Alena Mihulková – místostarostka 
 

        
Vyvěšeno:  10.6.2009  
Sejmuto:     30.6.2009 


