Závěrečný účet Obce Daleké Dušníky za rok 2009
(sestavený dle ust.§ 17 zák.č.250/2000 Sb.)
Plnění rozpočtu obce v roce 2009 (v Kč)

Příjmy:
Výdaje:

Schválený rozpočet
3510 000
4850000

4. rozp. opatření
3 590549

Skutečnost
3 586544.32

3 590549

3020980,97

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2009, který je přílohou závěrečného účtu.
Základní členění příjmů a výdajů dle skutečnosti:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem:

2927343,13
552528,19
13 524,00
93 149,00
3586544,32

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

1 743438,97
1 277 542,00
3020980,97

Významné akce r. 2009
V roce 2009 pokračovala modemizace kabin TJ Daleké Dušníky, které jsou majetkem obce.
V katastru nemovitostí bylo dosaženo zápisu o změně využití území. kdy sportovní plocha
hřiště byla zapsána jako dobývací prostor.
Ve spolupráci s SDH Druhlice se legalizuje stavba hasičské zbrojnice s klubovnou - pasport
stavby.zaměření, všechny potřebné revize.Po zajištění všech podkladů byl požádán Stavební
odbor Dobříš o legalizaci stavby.V další etapě se bude řešit odběr vody pro stavbu a zápis do
katastru nemovitostí.
Byla rekonstruována
kaplička v Dalekých Dušníkách a započaty opravy kapličky
v Druhlicích.
Pořizuje se projektová dokumentace na veřejný vodovod a kanalizaci a ČOV (čistička
odpadních vod) k územnímu řízení. Podle výběrového řízení a uzavřené smlouvy se pracuje
na územním plánu obce.
Byly vyměněny první zastaralé a nefunkční lampy veřejného osvětlení.
Byla uzavřena dohoda o náhradě škody a podána žaloba proti pozůstalým po bývalém
starostovi - vše na základě výsledků vyšetřování Policie ČR.
Na základě schválení zastupitelstva byl zakoupen pozemek od Lesů ČR, který je pod
spojovací komunikací mezi obcí Daleké Dušníky a Podedruhlice -Druhlice ( záměr obce =
bezproblémové uložení infrastruktury a následné využití jako klidové zóny)
Jiné významné investiční akce nebyly v roce 2009 uskutečněny.
Přehled přijatých dotací :
Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční

dotace
dotace
dotace
dotace

-

dotační vztah
Volby do Evropského parlamentu
zřízení kontaktního místa CzechPOINT
výdaje jednotek SDH

9800,00
12472,00
69837,00
1 040,00

93 149,00

Celkem dotace
Jiné dotace ze státního rozpočtu poskytnuty

Finanční majetek, pohledávky

nebyly.

a závazky obce k 31.12.2009

a) finanční majetek: zůstatek na běžných účtech k 31.12.2009
b) pohledávky obce k 31.12.2009
c) závazky (neproplacené
faktury) k 31.12.2009

Přezkoumání

hospodaření

5684672.42
81 660.00
14309.00

obce za rok 2009:

Bylo provedeno dne 15.9.2009 a 22.4.2010 dle ustanovení Zák.č.420/2004
Sb. kontrolou
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání
- u pokladních účetních dokladů nebyla zajištěna finanční kontrola
správcem rozpočtu a hlavní účetní. U bankovních účetních dokladů nebyla prováděna
průběžná kontrola týkající se proplacených faktur z účtu obce.
Přijatá opatření:
- pověřujeme správce rozpočtu a hlavní účetní kontrolou dokladů a zajištěním nápravy
u všech dokladů od 1.1.2010. doklady budou opraveny do 31.5.2010
- pověřujeme příkazce operace. správce rozpočtu a hlavní účetní prováděním průběžných
kontrol faktur proplacených z účtu obce
- pověřujeme kontrolní výbor provedením podrobné kontroly všech dokladů od 1.1.2010.
zápis o kontrole bude starostce předložen do 30.6.2010

Přílohy závěrečného

účtu :

Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- FIN 2-12M

V yvěšeno dne:
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.J. /)A

lI. '2 C' /\

O

