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 Závěrečný účet  Obce Vlastibořice  
Rok  2007  

 
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007. 
     Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby je obsaženo v 
přiloženém výkazu sestaveného k 12/2007. 
    V roce 2007 obec hospodařila s přebytkem  ve výši 694.027,64 Kč.        
Výdaje činily 4.447.183,59 Kč  a příjmy 5.141.211,23 Kč.    
 
2. Účelové fondy. 
    Obec Vlastibořice netvoří účelové fondy.  
    Obec Vlastibořice nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.  
 
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí a ost.   
     rozpočtů veřejné úrovně.  
 
   V roce 2007 obdržela  Obec Vlastibořice tyto dotace: 
1. Neinvestiční  dotace na výkon státní správy  
    pol.  4112     poskytnuto  6.958 Kč    Vyčerpáno:  6.958 Kč  
 
2. Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti  
    (na veřejně prospěšné práce) 
    UZ 13101   poskytnuto 123.347 Kč  Vyčerpáno:  Kč 123.347 Kč  
 
3. Investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. UZ 17720  
    ( Na výstavbu Soc.techn.zázemí ke sport. areálu)   
    pol.4216 poskytnuto 400.000 Kč Vyčerpáno: 400.000 Kč       
   
4.  Nein.příspěvek od Města Turnov . 
     (Nákup sekačky)  
     Přijato:  10.000,- Kč   Vyčerpáno:  10.000,- Kč (pol. 4121) 
 
5.  Příspěvek na hospodaření v lesích.  
     ( Z rozpočtu Libereckého kraje) pol. 4122  
     Přijato:  10.300,- Kč     Vyčerpáno:  10.300,- Kč  
     
6.  Dotace na ošetření významných stromů.  
    ( MŽP prostřednictvím Libereckého kraje). UZ  15091  pol. 4116  
     Přijato:  16.493 Kč     Vyčerpáno:  16.493 Kč  
     
       
 
  
Obec Vlastibořice nemá za  rok 2007 žádné jiné závazky z finančních vztahů vůči 
státnímu rozpočtu, rozpočtům kraj ů, obcí a státním fondům.   



  
 Zůstatek na běžném  účtu činil k 31.12.2007  651.559,64  Kč.  
 
 4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 2007.  
         Přezkoumání Obce Vlastibořice za rok 2006 provedl Krajský úřad Libereckého kraje,  
      odbor kontroly, Liberec dne 29.1.2007   
      Závěr přezkoumání:   
Zjišt ěné nedostatky z předchozí kontroly byly odstraněny.  
Při přezkoumání hospodaření  ÚC Vlastibořice za rok 2007 byly zjištěny méně závažné chyby 
a nedostatky :   
-  chybí dohoda o hmotné odpovědnosti pro pokladní operace  
-  není zřejmé, zda byl rozpočet na rok 2007 schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo  
   schodkový  
-  finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se SR - Rozpočtové opatření č. 3/07 
   mělo být schváleno ZO před koncem roku 2007.  
 
           Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 
2007 je přílohou k závěrečnému účtu.  
 
5. Návrh na usnesení.  
    Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje projednání závěrečného účtu včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s výhradami.  
 
 
 
 
 
    Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k 
nahlédnutí každý pracovní den na Obecním úřadě ve Vlastibořicích.  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  3.3.2008  
  
Staženo:   
  
 
 
 
 
      

 
 
 
 


