ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÁ VES u Chrastavy za rok 2010
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (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 31.12.2010 k upravenému
rozpočtu

5 886
904
600
266
7 656

-10
1590
243
5 259
7 082

5 876
2 494
843
5 525
14 738

6 326
2 921
843
5 525
15 615

107,66
117,12
100,00
100,00
105,95

6 206
1 450
7 656

6 855
227
7 082

13 061
1 677
14 738

12 447
1 286
13 733

95,30
76,68
93,18

0

0

0

1 882

-

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.1,4 a 5 a jsou k nahlédnutí u ekonomky obce ( výkaz FIN 2-12, Rozvaha).
V závěru roku 2010 byly překročeny daňové příjmy především v položkách - daň z příjmu právnických osob, daň
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daň z nemovitosti, naopak daň příjmu FO SVČ a DPH nebyla
převedena na účet obce v očekávané výši. Odhad se vypočítává z podkladů MF ČR. Úprava rozpočtu proběhla
v průběhu roku z důvodu nenaplnění očekávaných příjmů z výtěžku z provozovaného hracího automatu.
Překročení nedaňových příjmů vzniklo přijetím darů v rámci pomoci při odstraňování popovodňových škod.
U kapitálových příjmů došlo k navýšení rozpočtu z důvodu uskutečněných prodejů pozemků z majetku obce a dále
neplánovaným prodejem akcií ve výši Kč 74 tis.
Přijaté dotace byly v rozpočtu obce navýšeny v průběhu roku o položky, které byly smluvně zajištěny s poskytovateli
(největší položku tvoří dotace v rámci povodní)
Běžné výdaje – původní rozpočet byl navýšen především o výdaje spojené s řešením krizové situace při povodních
v srpnu 2010, stejně tak následné náklady na odstraňování popovodňových škod.

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 ve škole.
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 266.500,-, z toho Kč 216.700,- na výkon státní správy a
Kč 49.800,- na školství
2) ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši Kč 819.425,- na mzdy pracovníků na veřejně
(včetně pracovníků na VPP přijatých v rámci popovodňové pomoci)
3) neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na volby do Parlamentu ČR ve výši Kč 19.334,4) neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na komunální volby v celkové výši Kč 20.935,5) investiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje - dopl. z r.2009 - II.etapa veřejné kanalizace Brazilie ve výši Kč 76.711,6) dotace EU peníze školám pro ZŠ a MŠ Nová Ves – modernizace výuky ve výši Kč 220.656,- - jedná se o první 60% zálohu
7) dar od firmy A.S.A. na podporu sportovních, společenských a kulturních aktivit obce ve výši Kč 5.000,v rámci pomoci při odstraňování popovodňových škod:
8) dotace Ministerstva místního rozvoje ČR pro domácnosti postižené povodní, dočasná neobyvatelnost ve výši
Kč 390.000,-, předáno domácnostem
9) mimořádná neinvestiční účelová dotace ze SR poskytnutá prostřednictvím kraje na pokrytí prvotních nákladů a
nezbytná opatření související s řešením krizové situace při povodních v srpnu 2010 ve výši Kč 3.519.544,10) dotace statutárního města Havířov ve výši Kč 50.000,- na odstranění škod způsobených povodněmi
11) dar z krizového fondu Libereckého kraje ve výši Kč 143.000,- na nezbytná krizová opatření při povodních 2010
12) dar firmy Cementárny Čížkovice ve výši Kč 250.000,- předán rodinám postiženým povodní v srpnu 2010
13) dar firmy Monroe Hodkovice ve výši Kč 300.000,-, částka Kč 240.000,- předána rodinám na odstranění popovodňových
škod, Kč 60.000,- předána SDH Nová Ves na obnovu zásahové techniky

5) Obec Nová Ves u Chrastavy v roce 2010 poskytla
1) neinvestiční transfer Libereckému kraji v celkové výši Kč 73.890,- na provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost
2) neinvestiční dotace obcím na úhradu neinvestičních nákladů při plnění povinné školní docházky v okolních obcích v celkové
výši Kč 205.217,60 z toho Kč 143.088,- obec Mníšek a Kč 62.129,60 město Chrastava
3) neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ v celkové výši Kč 478.464,- na provoz.
(mzdové prostředky hradí v plné výši stát prostřednictvím Libereckého kraje)
4) neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím v celkové výši Kč 4.494,- na úhradu nákupu knih pro
Místní lidovou knihovnu v Nové Vsi prostřednictvím 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 4.600,-, z toho Kč 3.100,- 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 7.768,10 pro Svaz obcí Libereckého kraje Kč 1.049,10,
Euroregion Nisa Kč 4.105,-, Spolek pro obnovu venkova Kč 1.614,-, Místní skupina Podještědí Kč 1.000,8) ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši Kč 49.684,-, z toho Kč 24.035,Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a Kč 25.649,- Mikroregionu Jizerské Podhůří
9) ostatní příspěvky:
příspěvek SDH Nová Ves ve výši Kč 148.048,příspěvek ČSŽ Nová Ves na Mikulášskou nadílku ve výši Kč 2.000,příspěvek ÚSP Nová Ves na společenské a kulturní aktivity Kč 2.000,-

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nová Ves u Chrastavy za rok 2010
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje,
kontrolorkou, pověřenou řízením přezkoumání, ing. Ivanou Míčkovou.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávních celků a DSO dne ve dnech 26. 10. 2010 a 21. 2. 2011.
Závěr zprávy :
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na jednání zastupitelstva dne 9. 5. 2011 předkládá
Jaroslav Müller, starosta obce
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad“.

V Nové Vsi 15. dubna 2011
Vypracovala: J.Weissová, ekonom obce

