Závěrečný účet obce Rokytá za rok 2009

Obec Rokytá, IČ 48679836 se sídlem Horní Rokytá č. 35 je územní samosprávný celek.
Obec v roce 2009 dosáhla celkem příjmy ve výši Kč 4,936.922,19, % k upravenému rozpočtu
činí 100%.
Z toho: daňové příjmy ………………………………………….. 2,291.036,82
nedaňové příjmy
§ 1031- pěstební činnost
71.404,§ 3613- pronájem
8.000,§ 3639- prodej pozemků
2,295.750.§ 3725- zneškod.KO
9.414,§ 6171- činnost místní správy
68.347,§ 6310- úroky a dividendy
10.066,37
přijaté dotace ……………………………………………
182.904,Výdaje v roce 2009 činí Kč 4,193.495,70 % k upravenému rozpočtu činí 99,8%
Z toho: § 1031 – pěstební činnost
31.957,§ 2310 – pitná voda
203.229,§ 3111 – předškolní zařízení
66.629,§ 3113 – základní školy
202.432,§ 3322 – obnova kult. památek
18.700,§ 3341 – veřejný rozhlas
17.268,§ 3399 – záležitosti kultury
27.335,§ 3631 – veřejné osvětlení
65.762,§ 3635 – územní plánování
354.739,§ 3639 – platby daní a poplatků
67.645,§ 3722 – sběr a svoz komunál.odpadů
156.484,§ 3745 – péče o vzhled obcí
88.949,40
§ 5512 – PO dobrovolná část
61.140,§ 6112 – zastupitelstvo obce
337.810,§ 6117 – volby do EP
7.614,§ 6171 – činnost místní správy
2,432.248,30
§ 6310 – služby peněžních ústavů
22.894,§ 6399 – ostatní finanční operace
30.660,Hospodaření skončilo ziskem Kč 743.426,49
V roce 2009 obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč 7.614,- na volby do EP, 1.390,- pro
SDH a 124.589,- Kč na údržbu vodovodu.
V roce 2009 obec obdržela investiční dotaci od KÚ na pořízení nadzemního hydrantu ve výši
Kč 43.411,-.
Obec v roce 2009 poskytla příspěvek Mikroregionu Podralsko ve výši Kč 2.000,-

Obec má bankovní účet u KB Mnichovo Hradiště se zůstatkem k 31.12.2009 ve výši
Kč 5,348.277,28.
Obec má dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč 20,721.516,Z toho: budovy a stavby
10,581.154,75
pozemky
9,513.007,drobný hmotný majetek
627.354,98
Nehmotný majetek (územní plán)

449.939,-

Pohledávky (poskytnuté provozní zálohy a odběratelé) Kč 73.760,Závazky Kč 33.773,Podrozvahový účet k 31.12.2009 v hodnotě 46.342,60 Kč (drobný majetek)
4,449.762,-- Kč (hodnota zásob surového dřeva
na lesních pozemcích)
Hospodářská činnost obce – vodovod Rokytá:
- výnosy v roce 2009 včetně dotace činí Kč 390.359,- náklady
331.806,90
Rozdíl = zisk Kč 58.552,10
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského
kraje provedeno dne 2.4.2010. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

V Rokytě dne 26.4.2010
Jiřina Loupová
starostka obce
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