Závěrečný účet obce Rokytá za rok 2008

Obec Rokytá, IČ 48679836 se sídlem Horní Rokytá č.35 je územní samosprávný celek.
Obec v roce 2008 dosáhla celkem příjmy ve výši Kč 3,170.409,46, % k upravenému rozpočtu
činí 100%.
Z toho: daňové příjmy ………………………………………….. 2,601.701,60
nedaňové příjmy
§ 1031- pěstební činnost
61.245,§ 3613- pronájem
27.500,§ 3639- prodej pozemků
453.185,§ 3725- zneškod.KO
9.844,50
§ 6171- činnost místní správy
125,§ 6310- úroky a dividendy
3.293,36
přijaté dotace ……………………………………………
13.515,Výdaje v roce 2008 činí Kč 1,582.945,46, % k upravenému rozpočtu činí 99,8%
Z toho: § 1031 – pěstební činnost
29.783,§ 2219 – pozemní komunikace
8.769,§ 3111 – předškolní zařízení
59.921,§ 3113 – základní školy
174.022,§ 3322 – obnova kult. památek
3.114,§ 3341 – veřejný rozhlas
7.312,§ 3399 – záležitosti kultury
29.856,§ 3631 – veřejné osvětlení
62.820,§ 3635 – územní plánování
95.200,§ 3639 – platby daní a poplatků
13.305,§ 3722 – sběr a svoz komunál.odpadů
142.911,§ 3745 – péče o vzhled obcí
49.657,§ 5512 – PO dobrovolná část
6.850,§ 6112 – zastupitelstvo obce
264.996,§ 6115 – volby
7.715,§ 6171 – činnost místní správy
403.529,46
§ 6310 – služby peněžních ústavů
18.225,§ 6399 – ostatní finanční operace
204.960,Hospodaření skončilo ziskem Kč 1,587.464,V roce 2008 obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč 7.715,- na volby.
Obec v roce 2008 poskytla příspěvek Mikroregionu Podralsko ve výši Kč 2.000,Obec má bankovní účet u KB Mnichovo Hradiště se zůstatkem k 31.12.2008 ve výši Kč
4,533.227,69.

Obec má dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč 21,148.734,03
Z toho: budovy a stavby
10,533.774,pozemky
9,443.663,drobný hmotný majetek
586.850,Pohledávky (poskytnuté provozní zálohy a odběratelé) Kč 71.506,Závazky Kč 870,17.
Podrozvahový účet k 31.12.2008 je v hodnotě 27.576,80 Kč.
Hospodářská činnost obce – vodovod Rokytá:
- příjmy v roce 2008 činí Kč 261.166,- výdaje
340.914,Rozdíl = ztráta Kč 79.748,Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského
kraje provedeno dne 20.3.2009. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

V Rokytě dne 30.3.2009
Jiřina Loupová
starostka obce
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