Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2007
Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2007
Neinvestiční přijaté dotace v rámci SDV (pol. 4112)

28.353,-- Kč

Účelové dotace

poskytnuto

ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti

14.000,- Kč

čerpáno
14.000,- Kč

Rozpočet obce na rok 2007
Rozpočet obce byl schválen na zastupitelstvu obce dne 23.2.2007, do té doby obec hospodařila podle rozpočtového
provizoria. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední tabuli od 2.2.2007 do 23.2.2007.
Příjmy
Výdaje
Financování

1.437.400,- Kč
1.437.000,- Kč
0

Zastupitelstvo obce schválilo celkem 5 rozpočtových opatření v celkové výši:
- příjmy
118.800,- Kč
- výdaje
362.900,- Kč
- financování
- 244.100,-Evidence rozpočtových opatření je vedena podle par. 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění.(viz příloha č. 1)

Rozpočet a jeho plnění

schválený

příjmy celkem po konsolidaci
z toho: daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

1.437.400,-1.334.000,-75.000,-0
28.400,--

Výdaje celkem po konsolidaci
z toho: běžné
kapitálové
Saldo příjmů a výdajů
Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2007

1.437.400,-1.225.000,-212.400,--

upravený
1.556.200,-1.334.000,-79.800,-100.000,-42.400,--

skutečnost v Kč
1.776.047,87
1.550.619,90
83.074,97
100.000,-58.435,27

1.800.300,-1.485.900,-314.400,--

1.382.057,16
1.298.702,43
99.437,--

244.100,--

393.990,71

0
přebytek 393.990,71 Kč

Zůstatky na účtech k 31.12.2007
231 10 - ZBÚ - Komerční banka
231 11 - Termín. vklad KB

1.800.266,63
580.604,05
1.219.662,58

Kapitálové příjmy celkem 100.000,-- Kč
Dar od Energoregionu 2020 na nákup zahradní mechanizace
Kapitálové výdaje 99.437,-- nákup travního traktoru
Do oprav majetku dodavatelským způsobem (pol. 5171) obec vložila 86.479,--Kč
z toho:
11.273,- oprava internetové sítě
9.874,- oprava veřejného osvětlení
6.907,- oprava zahradní mechanizace
50.000,- oprava požární stříkačky
8.425,- oprava kancelářské techniky
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
(pol.521x, 522x) 60.293,- Kč
TJ Sokol Lesonice
374,- Kč
členský příspěvek hasiči
73,- Kč
členský příspěvek Energoregion 2020

Inventarizace majetku
Inventarizace provedena ke dni 31.12.2007
Podložena inventarizačními soupisy majetku.
Dokladová inventarizace účtů vč. soupisů pohledávek, závazků, rozestavěnosti a podrozvahových účtů. Byl porovnán
stav fyzický (skutečný ) se stavem účetním. Nebyly zjištěny rozdíly.
Projednání výsledků inventarizace v zastupitelstvu obce dne
Vyřazený majetek: monitor
9.150,- Kč
Sekačka lištová
6.800,- Kč
Zahradní lavice 5 ks 2.600,- Kč
Pager
7.768,- Kč
Nově zařazený majetek: travní traktor
99.437,- Kč
Motorová pila
10.911,50 Kč
Hadice PO
16.184,- Kč
Kalové čerpadlo
28.199,- Kč
Motorová sekačka 19.174,- Kč
Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2007 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.

Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace
Příspěvkovou organizací obce je Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace.
V roce 2007 poskytla obec této organizaci příspěvek ve výši 220.000,-- Kč
Hospodářský výsledek PO je přebytek ve výši 18.613,65 Kč
Bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti účetnictví
a správnosti vykazovaného výsledku hospodaření a nebyly zjištěny rozdíly.
Byly kontrolovány výpisy z účtů, příjmové a výdajové pokladní doklady.
Obec nemá hospodářskou činnost.
Příloha:
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.
Výkazy FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC a Rozvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v pondělí a čtvrtek od 8-16
hodin po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

ZO č. 15 z 26.6.2008 schválilo návrh ZU obce Lesonice za rok 2007 bez připomínek, čímž se tento stal ZU.

