Závěrečný účet obce Jenštejn za rok 2009
( § 17 zákona č.2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů )
2) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč)
tis.Kč
Schválený rozpočet
6 235
347
160
2 000

Upravený rozpočet
7 615
1 542
560
2 205

Plnění k 31.12.2009
6 005
1 501
297
95

Příjmy celkem

8 742

11 922

7 898

Třída 5
Třída 6
Třída 7

8 300
342
100

10 163
1 609
150

10 040
0
150

8 742

11 922

10 190

Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Běžné výdaje
Rezerva
Kapitálové výdaje

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

Třída 8

-2 292

Financovní
Prostředky minulých let

2 292

Stav finančních prostředků k 1.1.2009

2 748

Deficit hospodaření 2009

-2 292

Stav finančních prostředků k 31.12.2009

456

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou přílohou č.1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Během hospodaření v roce 2009 došlo k několika závažným pochybením,
 Rozpočet na rok 2009 byl schválen jako vyrovnaný, ale skončil jako schodkový ve výši
2 292 tis. Kč. Obec neupravila svůj rozpočet schváleným rozpočtovým opatřením na
straně příjmů, kde byl předpokládán na základě příslibů příjem dotací v celkové výši
2 110 000 Kč, ve skutečnosti nebyly dotace poskytnuty.Některé výdaje byly čerpány bez
rozpočtu. Další důvody deficitu bylo navýšený nákup služeb především v akci odbahnění
rybníka. Naopak obec získala neplánovaně 1.080 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na
připojení k ČOV.
Schodek byl kryt přebytkem hospodaření minulých let.

2) Účelové fondy
Obec netvoří účelové fondy

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce Jenštejn za rok 2009 činily celkem 94.747,-Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce :
Poskytovatel

Účel

ÚZ

rozpočet čerpání

KÚ Středočesk.kraje

neinvestiční na státní správu

0

17 100

17 100

Ministerstvo vnitra

neinvestiční na HZS

14 004

5 895

5 895

Rozpočet EU

investiční na Czech Point

14 008

63 522

63 522

KÚ Středočesk.kraje

volby do Europarlamentu

98 348

8 230

8 230

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly,
Zborovská 11, Praha 5, zastoupená pí. Marií Koudelnou, p. Jaroslavem Petrákem a Ing.
Zdenkou Zavřelovou.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.
O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 1.3.2010. ( Dílčí přezkoumání nebylo
vykonáno.)
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přílohou č.2 k závěrečnému
účtu.
Závěr zprávy :
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3, písm. b) zákona č.420/2004 Sb.
Dále nedostatky uvedené pod písm. c) téhož zákona spočívající v neprůkaznosti vedení
účetnictví a porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.
Nápravu nelze provést zpětně, ale obec bude nadále v průběhu roku 2010 důsledně dodržovat
zúčtovací vztahy, dodržovat rozpočet včetně úprav a přijme nápravná opatření k odstranění
nedostatků nalezených během kontroly.
V Jenštejně 30.11.2010

