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Záv�re�ný ú�et OBCE Krásné Údolí 
za rok 2008 

 
(§17 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní 
platných p�edpis�) 
 
1. Údaje o pln�ní p�íjm� a výdaj� za rok 2008 
(údaje jsou v tis.K�) 
 

P�íjmy v tis.K� Schválení Rozpo�et po 
zm�nách Výsledek k 31.12.2008 

Da�ové 3212 3810 3806,28 
Neda�ové 198 334 327,42 

Dotace 31,78 299,75 299,75 
P�íjmy celkem 3441,78 4443,75 4433,45 

    

Výdaje v tis. K� Schválení Rozpo�et po 
zm�nách Výsledek k 31.12.2008 

Silnice 36 34 15,7 
Ost.záležitosti pozemních komun. 53 0 0 

P�edškolní za�ízení 170 170 170 
Základní školy 200 200 108,64 

�innosti knihovnické 35 38 32,01 
Ost. záležitosti kultury 75 90 54,75 

Sportovní za�ízení v majetku obce 0 51 51,02 
Ost.t�lovýchovná �innost 50 25 25 

Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodá�ství 0 2 1,55 
Ve�ejné osv�tlení 123 100 98,23 

Poh�ebnictví 4 3 2,02 
Sb�r a odvoz neb.odpad� 50 25 15,12 

Sb�r a odvoz komunálních odpad� 400 454 453,57 
Pé�e o vzhled obcí a ve�. Zele� 226 202 195,62 
Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek 2 3 2,63 

Požární ochrana 22 106 99,29 
Zastupitelstva obcí 700 759 697,41 

Volby  0 19,87 19,87 
�innost místní správy 1436 1875 1749 

Výdaje celkem 3582 4156,87 3791,43 
 
 
Údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjm�, výdaj� a o dalších finan�ních operacích v plném �len�ní 
podle rozpo�tové skladby jsou obsaženy v p�íloze �. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním 
ú�ad� – ú�etní výkaz (FIN 2-12, rozbor �erpání p�íjm� a výdaj�).  
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2. Hospodá�ská �innost obce 
Obec vede hospodá�skou �innost na tyto výnosy a související náklady: 

• Pronájem bytu a nebytových prostor, pozemk�, les� 
• Vodohospodá�ská �innost  
• Výnosy z reklam 

 
Náklady a výnosy odpovídaly rozpo�tovaným hodnotám. Výsledek hospoda�ení k 31.12.2008 
�inil: 642 tis K� 
 
3. Stav ú�elových fond� a finan�ních aktivit 
Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2008  
K tomuto datu je výp�j�ka  pouze od jednoho ob�ana a to �ástka 3.388,- K�, kterou splatí 
k 15.4.2009.            
P�íjmy fondu tvo�í splátky z p�j�ek poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou 
p�j�ky poskytnuté ob�an�m dle vyhlášky �. 4/99 ve zn�ní vyhlášky �. 3/2004. V roce 2008 
nebyly schváleny žádné p�j�ky.  
 
4. Hospoda�ení p�ísp�vkových organizací z�ízených obcí 
Finan�ní vypo�ádání PO schváleno zastupitelstvem dne 11.2.2009, usnesením 2/09.  
 

  rezervní fond 
fond 

odm�n 
odvod 

z�izovateli výsledek hospoda�ení celkem 
Mate�ská 

škola 8508,07 -  -  8191,85 

 
�ástka 8191,85 K� byla na základ� rozhodnutí zastupitelstva, usnesení 2/09 p�evedena do 
rezervního fondu mate�ské školy. 
 
5.Vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu a ostatním 
rozpo�t�m ve�ejné úrovn� 
Dotace do rozpo�tu obce za rok 2008 �inily celkem 299 746,- K�. Rozpis p�ijatých dotací a 
jejich �erpání v pr�b�hu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly �ádn� vyú�továny, 
nevy�erpané finan�ní prost�edky z dotace na volby ve výši 133,- K� byly vráceny do státního 
rozpo�tu dne 19.11.2008. 
 
poskyt. ú�el ÚZ položka rozpo�et �erpání  
MPSV aktivní politika zam�stn. 13101 4116 248099,00 248099,00 

KÚKV volby do zastupitelstev 
kraj� 98193 4111 20000,00 19867,00 

KÚKV výkon stát.správy   4112 31780,00 31780,00 

  CELKEM       299 746,- 
 
 
6. Finan�ní vypo�ádání s p�íjemci dotací za rok 2008 
 
Dotace za ú�elem t�lovýchovy a sportu    25 000,- K� 
Dotace pro sdružení dobrovolných hasi��      8 000,- K� 
Dotace pro sdružení mladých hasi��               12 000,- K� 
Dotace na provoz mate�ské školy   170 000,- K� 
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7. Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 2008 
P�ezkoumání hospoda�ení provedla Helena Rybová a Dana Bumbalová – oprávn�ná osoba 
k poskytování auditorských služeb pov��ená Krajským ú�adem Karlovarského kraje na 
základ� žádosti o provedení auditu za rok 2008 ze dne 7.4.2008 �.j. 108/2008. 
 
 
 
  Záv�r zprávy: Nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky 
 
 
Plné zn�ní zprávy o provedeném p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 2008 je p�ílohou 
k záv�re�nému ú�tu. 
 
 
 
V Krásném Údolí dne: 8.4.2009 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoro�ní hospoda�ení obce a záv�re�ný ú�et obce za rok 2008 
v�etn� zprávy nezávislého auditora o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyv�šeno dne: ....16.4.2009.............. 
 
Sejmuto dne: .... ..13.5.2009.............. 


