Závěrečný účet obce Králíky za rok 2008
Legislativa: § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Rozpočtové provizorium na rok 2008 projednalo ZO dne 20.11.2007
Zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2008
Bylo provedeno 15 dnů před schválením bez připomínek občanů vyvěšeno: 4.2.2008
sejmuto: 18.2.2008
Rozpočet byl projednán dne:
21.2.2008
Schválen zastupitelstvem obce:
21.2.2008
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů: 5.424 tis. výdaje: 5.424 tis.
Výsledek plnění rozpočtu od počátku roku ke dni 31.12.2008
příjmy: 5.816,46

výdaje: 4.226,98

Výsledek finančního hospodaření obce na rozvahovém účtu 933 vykazuje přebytek příjmů
nad výdaji ve výši Kč 2892.857,25
Obec provozuje hospodářskou činnost – hospodaření v obecním lese. Tuto činnost
zabezpečuje na základě smlouvy ještě pro další dvě obce /Skřivany 30%, Sloupno 10%/
Účetnictví je vedeno odděleně pomocí organizačního znaku (2003) a finanční přostředky
vede na samostatném účtu.
Obec Králíky vlastní 60% podílu a zisk k 31.12.2008 činí Kč 432 005,2. Vyúčtování dotací
Dotace na Sbor dobrovolných hasičů ve výši:
Dotace na ÚP obce:
Hospodaření v lesích:
Volby do zastupitelstva krajů a senátu

30 000,112 455,117 040,60 000,-

Dotace do rozpočtu obce činily celkem 289 525,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání
v průběhu roku 2008 byl předložen ke kontrole. Dotace byly rádně vyúčtovány, nevyčerpané
finanční prostředky u voleb byly řádně vráceny do státního rozpočtu dne 14.1.09
3. Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na
základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1, zákona 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Jména kontrolorů: Světlana Hrivňáková, Věra Gilková
Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 8.10.08 a 10.2.2009

Závěr ze zprávy o provedení přezkoumání výsledku hospodaření obce Králíky za rok
2008, včetně ověření sestavení účetních výkazů
Ověřovatele na základě provedených kontrol a zjištění v oblasti účetnictví a vedení
evidence obce za rok 2008 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Hospodaření obce
bylo uskutečňováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, že údaje
v účetnictví věrně zobrazují stav majetku, závazků a finanční situaci obce a že účetnictví
je v souladu s § 7, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů vedeno úplně, průkazným způsobem a správně. Byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).
Závěrečný účet obce byl schválen s v ý h r a d o u.
Přílohy: 1. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
2. rozvaha
3. dílčí zápis z kontroly provedené 8.10.2008
4. výroční zpráva za rok 2008
5. rozpočtový výhled obce
6. přijatá opatření ke zprávě za rok 2008

Závěrečný účet obce Králíky, údaje o plnění rozpočtu
příjmů, výdajů a dalších finančních operacích jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní a občané
mohou uplatnit své připomínky buď písemně do 2.4.09
nebo ústně na zasedání téhož dne od 19,00 h.
V Králíkách dne 9.3.2009
Vypracovala: Vokálová M.

…………………………
Bc.Očenášek Jiří starosta

