Závěrečný účet obce Vranovice
za rok 2005
Na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění předkládáme údaje o ročním hospodaření obce Vranovice za rok 2005.

Rozpočet na rok 2005 byl sestaven a schválen dne 9.12.2004 ve výši
příjmy
17.821.000,-Kč
výdaje
19.521.000,-Kč
financování 1.700.000,-Kč
Během roku byla provedena 4 rozpočtová opatření a ke dni 31.12.2005 činily:
Příjmy
21.523.530,15 Kč
plnění - 107,44 %
Výdaje
22.869.727,27 Kč
plnění - 102,32 %
Z toho

třída 1-Daňové příjmy byly
třída 2-Nedaňové příjmy -//třída 3-Kapitálové příjmy -//třída 4-Přijaté dotace
-//třída 5-Běžné výdaje -//třída 6-Kapitálové výdaje-//třída 8-Financování -//-

13.342.403,3.010.152,59
814.412,4.356.562,56
11.960.190,47
10.909.536,80
1.346.197,12

Např.pol.4121 neinvest.dotace od obcí =217.246,56Kč
4122 neinvest.dotace od krajů=460.042,-Kč
4222 invest.dotace od krajů=31.500,-Kč(Územní plán)
4116neinv.dotace na VPP=63.574,-Kč
4213 invest.dotace od SFŽP=3.000.000,-Kč
8123 dlouhodobá půjčka od SFŽP=2.000.000,-Kč(celková částka je 9.772.000,-Kč)
4122 neinv.dotace z JMK=450.000,-Kč(oprava ul.Přísnotická,vyúčtování 6/06)
5331 neinv.dotace ZŠ=1.650.000,-Kč
4122 neinv.dotace z JMK=10.042,-Kč(pro hasiče za výjezdy mimo obvod)
6121 kanalizace včetně úroků=10.298.011,10 Kč
Na bankovních účtech obce k 1.1.2005 bylo
a k 31.12.2005

1.967.011,32 Kč
2.620.814,20 Kč.

Všechny dotace ze státního a krajského rozpočtu byly řádně vyúčtovány,případné vratky
provedeny.

Obec poskytla dotaci: SK Vranovice ve výši
Junákům
ŘK farnosti
ZŠ Vranovice

48.115,-Kč (na činnost)
15.000,-Kč (na činnost)
35.000,-Kč(na opravu )
1.650.000,- Kč(provoz školy)

Na základě zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č.416/2004 Sb.
byla zkontrolována účelnost poskytnutých finančních prostředků.Ani v jednom případě
nebyly zjištěny závady.Zpráva byla zaslána včas na krajský úřad.
Tzv.vnitřní kontrolu provádí obec dle směrnice o vnitřní kontrole.
Obec nechala své hospodaření přezkoumat auditorem Ing.Františkem Dvořákem.Zpráva
včetně příloh bude součástí tohoto závěrečného účtu.Je k nahlédnutí na OÚ.Závěr zprávy:
Obec Vranovice hospodařila v roce 2005 ve všech významných ohledech v souladu se
schváleným rozpočten, obecně závaznými předpisy pro územní samosprávné celky,
zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy.
a)přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b)nebyla zjištěna významná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního samosprávného celku
c)podíl pohledávek na rozpočtu k 31.12.2005 činil 4,23%,podíl závazků včetně půjček
na rozpočtu činil 83,15%.
Podíl zastaveného majetku k majetku celkem k 31.12.2005 byl 5,07%.
Návrh závěrečného účtu bude projednán zastupitelstvem obce dne 22.6.2006.Připomínky a
návrhy možno předložit buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
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