ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÁ VES u Chrastavy za rok 2009
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Příjmy celkem
Třída 1 Daňové příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
% plnění
k 31.12.2009 k upravenému
rozpočtu

6 669
1 018
1 500
73
9 260

19
131
420
1 612
2 182

6 688
1 149
1 920
1 685
11 442

6 018
1 256
1 175
1 685
10 134

89,99
109,32
61,18
100,00
88,57

6 620
2 640
9 260

772
4 605
5 377

7 392
7 245
14 637

6 483
6 896
13 379

87,71
95,18
91,41

0

3 195

3 195

3 245

101,56

Saldo: Příjmy výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí u ekonomky obce ( výkaz FIN 2 12, Rozvaha).
K neplnění daňových příjmů došlo z důvodů sníženého podílu na celostátním výnosu na daních.
Překročení nedaňových příjmů vzniklo především vyšší realizací příjmů z úroků vkladů, příjmů od fi EKO KOM .
U kapitálových příjmů nedošlo k prodeji nemovitosti z bytového fondu obce (dům čp.105), kdy nás zájemce o koupi
do posledních prosincových dní ujišťoval o realizaci akce.
Přijaté dotace byly v rozpočtu obce navýšeny v průběhu roku o položky, které byly smluvně zajištěny s poskytovateli.
Běžné výdaje – jednalo se především o výdaje spojené s uskutečněním přiznaných dotačních titulů, tj. podíl obce na
konkrétní akci.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec Nová Ves nemá žádné půjčky a úvěry

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu. Roční účetní závěrky
zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, dále
k poskytovatelům dalších finančních prostředků obci
1) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši Kč 72.860,
z toho Kč 53.960, na výkon státní správy a Kč 18.900, na školství.
2) ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši Kč 529.424,
na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce byly vyčerpány v plném rozsahu.
3) neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na Volby do Parlamentu EU ve výši
Kč 21.689,50.
4) investiční dotac z Fondu investic Lbc kraje na rekonstrukci mostu přes řeku Jeřici
ve výši Kč 32.000, , jednalo se o doplatek k r. 2008.
5) investiční dotaci z Fondu investic Lbc kraje na rekonstrukci hřbitovní kaple ve výši
Kč 10.000, , jednalo se o doplatek k r. 2008.
6) investiční dotaci z Fondu investic Lbc kraje na doplatek z r. 2005 I.etapy
kanalizace Brazilie ve výši Kč 100.560.66
7) investiční dotaci z Fondu ochrany vod Lbc kraje ve výši Kč 690.396, jako zálohu
na výstavbu II. etapy kanalizace Brazilie
8) neinvestiční dotaci z rozpočtu Lbc kraje na instalaci zařízení k měření rychlosti
jízdy u ZŠ a MŠ ve výši Kč 40.000, .
9) neinvestiční dotaci z Fondu PO Lbc kraje na nákup ochranných prostředků pro
SDH Nová Ves ve výši Kč 52.530,
10) neinvestiční dotaci z Fondu PO Lbc kraje na nákup technických prostředků pro
SDH Nová Ves ve výši Kč 12.030,
11) investiční dotaci z Fondu PO Lbc kraje na opravu hasičské zbrojnice ve výši
Kč 32.700,
12) neinvestiční dotaci z rozpočtu Lbc kraje na umělou obnovu sadbou v lese ve výši
Kč 15.800, .
13) dotace z Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko v rámci akce „Údržba hřbitovů a
sakrálních památek mikroregionů“ – obnova vstupní brány, branek a hřbitovní
márnice pro místní hřbitov ve výši Kč 304.918, (v tom vlastní podíl obce činil
Kč 99.718, )

5) Obec Nová Ves u Chrastavy v roce 2009 poskytla
1) neinvestiční dotace Libereckému kraji v celkové výši Kč 70.110, na provoz
veřejné silniční dopravy
2) neinvestiční dotace obcím na úhradu neinvestičních nákladů při plnění povinné
školní docházky v okolních obcích v celkové výši Kč 213.544,50 z toho Kč 145.249,
obec Mníšek a Kč 68.295,50 město Chrastava.

3) neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ v celkové výši
Kč 611.064, .
4) neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím v celkové výši
Kč 3.525,78, na úhradu nákupu knih pro Místní lidovou knihovnu v Nové Vsi od
Krajské vědecké knihovny v Liberci.
5) ostatní nedotační transfer podnikatelským subjektům v celkové výši Kč 20.000,
na nákup materiálu pro Fotbalový klub Nová Ves.
6) neinvestiční dotace obcím v celkové výši Kč 30.300, , z toho Kč 28.800, městu
Chrastava na úhradu nákladů při projednávání přestupků a rušení TP na základě
veřejnoprávní smlouvy a Kč 1.500, městu Hrádek nad Nisou dle darovací smlouvy
pro Sdružení Grabštejn.
7) ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům v celkové výši Kč 6.591,30 pro
Svaz obcí Libereckého kraje Kč 1.062,30, Euroregion Nisa Kč 3.895, , Spolek pro
obnovu venkova Kč 1.634,
8) ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši
Kč 144.075, , z toho Kč 23.895, Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a
Kč 120.180, Mikroregionu Jizerské Podhůří
9) ostatní příspěvky:
příspěvek SDH Nová Ves ve výši Kč 232.000,
příspěvek ČSŽ Nová Ves na Mikulášskou nadílku ve výši Kč 2.000,
příspěvek ÚSP Nová Ves na společenské a kulturní aktivity Kč 2.500,
příspěvek „turistům“ Nová Ves na výstup na Smrk ve výši Kč 1.400,

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nová Ves u Chrastavy za rok 2009
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje,
kontrolorkou ing. Ivanou Míčkovou.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávních celků a DSO dne od 16. 2. 2010.
Závěr zprávy :
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na jednání zastupitelstva dne 12. 4. 2010 předkládá
Jaroslav Müller, starosta obce
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad“.

V Nové Vsi 27. března 2010
Vypracovala: J.Weissová, ekonom obce

