
Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2005
 

Účetní závěrka – výsledek hospodaření obce za rok 2005
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV /pol. 4112/       22.000,- Kč
 
Účelová dotace                            poskytnuto                  čerpáno v Kč
ÚZ 00363 Program rozvoje venkova       90.000,-                        90.000,-
ÚZ 00551                                                 1.830,-                         1.830,-  
Rozpočet obce na rok 2005
Rozpočet obce byl schválen v zastupitelstvu obce dne 17.12.2004. Rozpočet byl schválen jako
přebytkový
Příjmy                  4.169.300,- |Kč
Výdaje                  2.187.300,- Kč
Financování          1.982.000,- Kč
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce dne 1.12.2004 a sejmut byl 17.12.2004. Zároveň byl
vyvěšen  na  www.  stánkách  obce.  Obec  schválila  11  rozpočtových  opatření.  Souhrn
rozpočtových opatření – příloha č. 1 návrhu závěrečného účtu obce.
 
Rozpočet a jeho plnění       schválený           upravený            skutečnost v Kč
Příjmy celkem po konsolidaci   4.169.300,-           4.668.900,-                     4.663.649,48        
- z toho :     daňové                 3.848.200,-           4.061.100,-                     4.057.086,-
                   nedaňové               293.100,-               409.200,-                       408.050,48
                   kapitálové                        0                    76.100,-                        76.015,-
                   dotace                      28.000,-              122.500,-                        122.498,-
 
Výdaje celkem po konsolidaci  2.187.300,-           2.938.000,-                     2.925.523,95
- z toho :     běžné                    2.057.500,-           2.637.900,-                     2.625.523,95
                   kapitálové                129.800,-             300.100,-                        300.000,-
Saldo příjmů a výdajů              1.982.000,-           1.730.900,-                     1.738.125,53
 
Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2005  schodkem  -4.508.796,76 Kč
 
Zůstatky na účtech k 31.12.2005
ZBÚ u ČS Znojmo         231 10                            137.703,24 Kč
ZBÚ HČ u ČS Znojmo   241 00                            117.219,32 Kč
Půjčka SFŽP                  272 40                         3.664.000,00 Kč     
Půjčka MV ČR               272 20                            900.000,00 Kč
 
Investiční příjmy celkem
Obec v letošním roce prodala pozemky v celkové výši   76.015,-Kč
 
 
Investiční výdaje celkem

-         rekonstrukce veřejného osvětlení (pol. 6121)                  170.485,70 Kč
-         rekonstrukce místního rozhlasu (pol. 6121)                    129.514,30 Kč

 



Inventarizace majetku
Inventarizace provedena na základě příkazu starosty ze dne  10.11.2005  ke dni  31.12.2005
Podložena inventarizačními soupisy majetku.
Dokladová inventarizace účtů vč. soupisů pohledávek, závazku a rozestavěnosti. Byl porovnán
stav fyzický (skutečný) se stavem účetním. Nebyly shledány rozdíly.
Projednání výsledků inventarizace v zastupitelstvu obce dne: 27.1.2006
Vyřazený majetek:                    221.704,80 Kč
Nové zařazený:                        414.356,20 Kč
 
Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2005 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v planém znění.
 
Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace – Mateřská škola Těšetice.
V roce 2005 byl poskytnut provozní příspěvek ve výši  186.000,- Kč
Hospodářský výsledek:  - 7.749,88 Kč
Bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů,
průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření dne:  20.12.2005
 
Hospodářská (podnikatelská) činnost obce – hostinská činnost
Obec provozuje jídelnu a ubytovnu.
Výsledek hospodaření k 31.12.2005:  360,37Kč
 
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
Výkazy FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou k nahlédnutí
v kanceláři OÚ denně po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
 
Vyvěšeno:   27.2.2006
Sňato:         16.3.2006                       starosta obce:      
 
 
 
 
Návrh  závěrečného  účtu  byl  bez  připomínek  občanů  schválen  zastupitelstvem obce  dne
31.3.2006, č. usnesení 3 a to:

bez výhrady
 

Po schválení v orgánech obce se stal závěrečným účtem obce Těšetice za rok 2005
Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy:

·         výkaz FIN 2-12M

·         výkaz Úč OÚ PO 3-02

·         příloha k účetní závěrce

·         výkaz zisku a ztrát

·         schválený rozpočet

·         souhrn rozpočtových opatření



·         finanční vypořádání

·         inventarizace majetku

·         výsledek hospodaření

·         vyúčtování dotací

·         zpráva o přezkoumání hospodaření

·         rozvaha PO

·         výkaz zisku a ztrát PO

·         příloha k účetní závěrce PO

 
 


