Závěrečný účet obce Krychnov za rok 2005 podle par. 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 v Kč.
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace

711 100,00
4 500,00
1 400,00

711 100,00
4 500,00
14 798,00

623 301,00
7 733,30
14 798,00

Příjmy celkem

717 000,00

730 398,00

654 832,00

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

717 000,00
0,00

830 398,00
0,00

816 896,30
0,00

Výdaje celkem

717 000,00

830 398,00

816 896,30

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v
plném členění podle rozpočtové sklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
Krychnov (Příloha č. I-výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Obec předpokládala a schválila vyrovnaný rozpočet.
Ve schváleném rozpočtu příjmů předpokládala vyšší příjmy z daní od
Finančního úřadu, ale skutečnost byla nižší, především u daně z nemovitosti o
47 tis. Kč, daně z příjmu právnických osob o 17 tis. Kč a dalších.
Výdaje byly oproti schválenému rozpočtu přečerpány o 100 tis. Kč. Bylo
dofinancováno zůstatkem fin. prostředků z roku 2004.
Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, úpravy rozpočtu byly
provedeny podle rozpočtových opatření.
Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden příloze č. 2 - inventární seznam
majetku k 31.12.2005 a v příloze č. 3 - rozvaha k 31.12.2005.
Obec neuskutečnila výběrové řízení, neprodávala obecní majetek.

2) Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace:
4112- výkon státní správy
4112- sociální dávky
4116- výsadba lesa

Rozpočet
1 400,00 Kč
6 000,00 Kč
7 398,00 Kč

Čerpání
1 400,00 Kč
2 926,00 Kč
7 398,00 Kč

Dotace byly řádně vyúčtování, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na
sociální dávky ve výši 3 074,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne
26.1.2006.
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
kontroly, Zborovská 11, Praha 5 pí. Milanovičová a p. Černovský dne
18.5.2006.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 je
přílohou k závěrečném účtu.

Návrh na usnesení:
"Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2005 bez výhrad. "

