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 Závěrečný účet   OBCE  ČAKOV za rok 2009 – hodnotící zpráva  

 

 

Obec Čakov – IČO  00581216 

 
 

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce 

v  hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.  
  Ukazatel rozpočtu  2008 2009 Rozdíl.skuteč. % plnění 

v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 

Nekonsolidované příjmy 2952 2952 3139 3138 +186 106 

Příjmy po konsolidaci 2952 2952 3139 3138 +186 106 

Nekonsolidované výdaje 3773 3772 2255 2250 -1522 60 

Výdaje po konsolidaci 3773 3772 2255 2550 -1522 60 

Financování – třída 8 821          819 884 889 +70 109 

Saldo-HV před konsolidací -821 -819 884 889 +1708  

Saldo-HV po konsolidaci -821 -819 884 889 +1708  

 

 

Změny schváleného rozpočtu  na upravený rozpočet vyvolalo : 

 

 PŘÍJMY : 

 -nárůst daňových příjmů  o  +132,4 tis. Kč  z důvodu plánovaní s rezervami daňové výtěžnosti obce 

-nižší obdržené transfery (plánované dotace a granty)     - 1.051,2 tis. Kč  

1. položka 4122 o -94,8 tis. Kč nižší či neschválené plánované neinvestiční transfery od krajů 

(žádosti o granty a POV ) 

2. položka 4111 o -1,5 tis. Kč nižší  dotace na volby do Parlamentu EU 

3. položka 4116 +72,6 tis. Kč dotace na zřízení pracoviště Czech POINT 

4. položka 4211 -77 tis. Kč na chybnou položku plánovaná dotace na Czech POINT 

5. položka 4213 – 908,8 tis. Kč zpoždění výplaty schválené dotace z PRV od SZIF (proplacení akce 

„Prodloužení a napojení místní komunikace nad pilou“ začátkem roku 2010, v roce 2009 stát řešil 

proplácení DPH obcím z důvodu změny pravidel v průběhu dotace – DPH neuznatelný náklad)  

6. položka 4222 o -42 tis. Kč  nižší či neschválené plánované investiční transfery od krajů (žádosti o 

granty a POV ) 

-§1012 pol.2131 smluvní pronájem pozemků v ZD „Skalka“ +3,6 tis. Kč z důvodu zákonného navýšení  

ceny půdy v katastrálních územích  

-§1031 pol.2111 neplánovaná těžba v lese navýšila rozpočet o +31,5 tis. Kč 

-§2141 pol.2132 ukončení pronájmu místností v Čakovci na č.p. 15 -1 tis. Kč 

-§2310 pol.2132  pronájem  vodovodu  firmě VAK Jč + 5 tis. Kč 

-§3632 pol.2111 služby pohřebnictví nárůst rozpočtu o + 1,9 tis. Kč 

-§3635 pol.2111 od žadatelů za pořízení změny č.2 ÚPSÚ obce +54,4 tis. Kč 

-§3722 pol.2111 výběr za svoz odpadů o -1 tis. Kč 

-§6171 pol.2111 chybně plánovaný § a výše pro příjem za pořízení změny č.2 ÚPSÚ obce -100 tis. Kč 

-§6171 pol.3111 plánovaný příjem za prodeje pozemků obce dle schválených žádostí -166,6 tis. Kč 

(uzavření smluv a jejich úhrady přesunuty do roku 2010) 

-§6310 pol.2141 pokles oproti schválenému rozpočtu za úroky na BÚ o -10 tis. Kč 

 

Celkem rozpočtové změny v příjmech  schváleného rozpočtu  cca -1.101 tis. Kč. 
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VÝDAJE : 

-§1031 pol.5139 neproveden nákup barev na stromy -0,5 tis. Kč 

-§1031 pol.5169- pěstební činnost v lesích (výsadba a ošetřování) nárůst proti plánu o +6,2 tis. Kč  

-§2141- vnitřní obchod – dle jednotlivých položek (dohody -1tis.,voda -1,1 tis., opravy -1 tis., projekt na 

přestavbu budovy obchodu  -25 tis. ) – nižší realizace celkem o –28,1 tis. Kč  

-§2212 pol. 5021  plánované náklady na mzdy  nižší o –0,5 tis. Kč 

-§2212 pol 5139  neplánované zajištění odvodnění komunikace +3 tis. Kč 

-§2212 pol.5169 nižší objem objednaných a provedených služeb na úseku místních komunikací o –25,4 

tis. Kč proti plánu (opravy, zimní a letní údržba, dopravní značení) 

-§2221 pol.5021 a 5139 neplánovaná výmalba  autobusové zastávky  +2,4 tis. Kč 

-§2310 dle položek neplánované opravy vodovodu včetně jejich evidence +24,2 tis. Kč 

-§2321 pol.5169  neplánované čištění zanesené části kanalizace u zastávky v Čakově +7 tis. Kč 

-§3111 pol.5171 neprovedené opravy a výměna vybavení v MŠ z důvodu nezískání dotace dle žádosti 

o grant Jč kraje o -333 tis. Kč 

-§3314 – činnosti knihovnické - po přesunech mezi položkami bez rozdílu  

-§3319 – záležitosti kultury – proti plánu vyšší výdaje o +7 tis. Kč na realizaci obnovy a vybavení 

kulturních místností v Čakovci č.p.15 

-§3326 pol.5171 po obdržení dotace provedena realizace opravy návesní kašny  +22 tis. Kč 

-§3419 - tělovýchova - realizovány úpravy víceúčelového hřiště v menším rozsahu o –39,2 tis. Kč 

z důvodu nezískání dotace dle žádosti o grant Jč kraje 

-§3631 pol.5139 méně nakoupeno výbojek do VO proti plánu o -0,7 tis. Kč 

-§3631 pol.5154 – elektrická energie na veřejné osvětlení – vyšší náklady o +13,1 tis. Kč z důvodu 

navýšení záloh na růst ceny el. energie   

-§3631 pol.5171 – položení kabelů pro  úpravu veřejného osvětlení v Čakovci +19,4 tis. Kč 

-§3632 –pohřebnictví- nižší náklad proti odhadu na provoz a činnosti související s opravou a údržbou 

hřbitova o -3,4 tis. Kč 

-§3635 - územní plánování - dokončení v roce 2009 pořízení změny č.2 ÚPSÚ Čakov -  za související  

služby o +0,8 tis. Kč více proti plánu 

-§3639 pol.5499 z důvodu nedodržení kolaudace stanoveného počtu RD v ZTV Vrší nevyplacen stavební 

interes v roce 2009 částkou -150 tis. Kč  

-§3722 pol.5021 nově dohoda úklid třídícího hnízda na Baště +0,7 tis. Kč 

-§3722 pol.5137 nižší realizace nákupu odpadových nádob o -27,6 tis. Kč z důvodu krácení dotace POV 

Jč kraje proti žádosti 

-§3722 pol.5169 nárůst nákladů na odstraňování odpadů proti plánu o +10 tis. Kč 

-§3745 pol.5021 odměny za dohody o provedení práce +15 tis. Kč 

-§3745 pol.5139 spotřební materiál a ND na křovinořez a sekačku -5,3 tis. Kč 

-§3745 pol.5156 méně benzín a oleje o -2,1 tis. Kč 

-§3745 pol.5169 terénní úpravy v obcích +9 tis. Kč proti plánu 

-§3745 pol. 5171 neplánované opravy křovinořezu a sekačky +10,5 tis. Kč 

-§3745 pol. 6121 přesun -1.500 tis. Kč – zahájení realizace akce „Zlepšení vzhledu a technické 

vybavenosti obce“ dotované z PRV od SZIF až v roce 2010  

-§5512 pol.5019 refundace mezd -3 tis. Kč z důvodu neúčasti na školení velitelů a strojníků JSDH    

-§5512 pol.5139 nákup vybavení +3,2 tis. Kč proti plánu 

-§5512 pol. 5156 – pohonné hmoty- nižší spotřeba -1 tis. Kč 

-§6112 - zastupitelské orgány – pol.5023 odměny, pol.5031 sociální pojistné a pol.5032 zdravotní 

pojistné, celkem úspora  proti plánu za § -9,5 tis. Kč  

-§6117 plánované náklady na volby do Parlamentu EU po přesunech mezi položkami bez rozdílu 

-§6171 - činnost místní správy- pol.5011 a 5021 plat účetní, obecního pacholka a ostatní dohody o 

provedení práce nárůst o +12,5 tis. Kč proti plánu  

-§6171 – činnost místní správy- pol.5031, 5032 a 5038 úspora na pojistném proti plánu o –10,3 tis. Kč 

změna zákonných odvodů v průběhu roku 

-§6171 – činnost místní správy-pol.5136 vyšší platba za odbornou literaturu a zákony o +2,3 tis. Kč 

-§6171 – činnost místní správy-pol.5137 realizace pořízení pracoviště Czech POINT o -8 tis. Kč 
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-§6171 – činnost místní správy-pol.5139 navíc materiál (tonery a programy) k pracovišti Czech POINT 

(nebylo plánováno) +16,3 tis. Kč 

-§6171 – činnost místní správy-pol.5161 – méně poštovného proti plánu o –1,3 tis. Kč 

-§6171 – činnost místní správy-pol.5162 – telefon a internet proti plánu o +1,6 tis. Kč  

-§6171 – činnost místní správy-pol.5167 – menší účast na placených školeních proti plánu o –4,1 tis. Kč 

-§6171 – činnost místní správy-pol.5169 – úspora na službách proti plánu o –10,4 tis. Kč 

-§6171 – činnost místní správy-pol.5321- transfery obcím sníženy o -3 tis. Kč proti plánu za  přestupky 

na území obce, které projednal  správní odbor Magistrátu města České Budějovice,  

-§6171 – činnost místní správy-pol.5362 daň z prodeje pozemků -4,4 tis. Kč viz. v příjmech §6171 

pol.3111 přesun prodeje pozemků do roku 2010 

-§6310 pol.5163 vyšší platba proti plánu za služby komerční banky k běžnému účtu obce o +0,1 tis. Kč 

 

Celkem rozpočtové změny ve výdajích schváleného rozpočtu cca  -1.984,5 tis. Kč. 

 

Financování – třída 8 ( tvorba a použití rezerv) nebylo ve schváleném rozpočtu zapojeno (schválen jako 

vyrovnaný), ale z důvodů výše uvedených  bylo  financování třídou 8 (tvorba a použití rezerv) 

v upraveném rozpočtu zapojeno (byla vytvořena rezerva na běžném účtu obce pro použití v letech 

příštích) částkou cca +883,5 tis. Kč. 

 

 

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 

 Počet změn rozpočtu  7 a provedených rozpočtových opatření  152 

 Objem RO v Kč v příjmech  -1.100.937,-Kč a objem RO v Kč ve výdajích  -1.984.544,-Kč 

 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech -1.100.937,-Kč a  

      ve výdajích -1.984.544,-Kč 

  

Významné vlivy které vyvolaly nutnost rozpočtových změn viz. komentář k bodu 1. 
 

 
 

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit 

důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). 

 

Dosažený přebytek  883.607,-Kč 

 

Z komentáře celého bodu 1 a „Financování třída 8“  jsou patrné  hlavní příčiny dosaženého přebytku 

mezi plánovaným rozpočtem a rozpočtem po závěrečných rozpočtových opatřeních. 

 

 Zůstatek na všech účtech celkem Kč 2.665.950,73Kč 

 z toho na ZBÚ       2.665.950,73Kč 

 na jiných účtech a kterých  0 

 na fondech a kterých          0 

 
 

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání 

jejich výše s předchozími roky a  jejich podíl na celkových výsledcích.  

Použití rezervního fondu (objem ………… na co ……..….), fondu sociálních potřeb ………….., 

rozvoje bydlení ……….., dalšího fondu (jakého) …………………... 

 Použití  úvěrů objem …………………….……….   na co …………………. 

   půjček objem …………………………….  na co ………………….   

   návratných výpomocí objem …………….  na co …………………. 

 Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12.   0 

         Nevyskytovalo se ani v roce 2008.  
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5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání. 
Vlastní příjmy po  2008 2009 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 

daňové  2141 2142 2042 2040 -102 95 

vlastní nedaňové  286 286 291 292 +6 102 

vlastní kapitálové  74 74 16 16 -58 22 

celkem vlastní příjmy 2501 2502 2349 2348 -154 94 

 

V roce 2009  klesl objem daňových příjmů proti roku 2008 o -102 tis. Kč  hlavně z důvodu  

nižší daňové výtěžnosti vyvolané globální krizí.  

Objem vlastních nedaňových příjmů stoupl v roce 2009 nepatrně proti roku 2008 o cca +6 tis. Kč a 

hlavní podíl  vlastních nedaňových příjmů v roce 2009 proti roku 2008 : 

 §1031 nižší příjem z činnosti v lese -39,3 tis. Kč 

 §1012 a 2141 vyšší příjem z pronájmů  +2,2 tis. Kč   

 §2310 nižší příjem z provozování vodovodu od VAK Jč -3,8 tis. Kč 

 §3632 a §3639 vyšší příjem za komunální služby a pronájem hrobů +57 tis. Kč 

 §3722 příjem za poskytování služeb v oblasti komunálních odpadů +3 tis. Kč  

 §6310 nižší příjmy z úroků o částku -13,7 tis. Kč na běžném účtu obce  

 

Objem vlastních kapitálových příjmů (§6171 pol.3111) klesl v roce 2009 o -58 tis. Kč  proti roku 

2008, protože   schválené  žádosti k prodeji  pozemků obce budou realizovány v roce 2010.  
 

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 
Ukazatel rozpočtu po  2008 2009 Rozdíl.skuteč. % plnění 

 konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 

vlastní  příjmy celkem 2501 2502 2349 2348 -154 94 

neinvestič. dotace celkem 450 450 339 339 -111 75 

investiční dotace celkem 0 0 451 451   

ostatní, jiné příjmy celkem        

celkem příjmy po konsolid. 2951 2951 3139 3138 +186 106 

 

 

Vlastní příjmy (poklesy a nárůsty) viz. komentář k předchozímu bodu č.5. 

 

 

Hlavní neinvestiční dotace            v roce 2008                             v roce 2009  

dotace státu na provoz MŠ                 40,2 tis.                                    41,2tis. bez ÚZ 

a přenesenou  působnost                                                                  (nárůst hodnoty na žáka) 

                                                   

dotace od obcí na provoz MŠ           110    tis.                                    91,1tis. bez ÚZ 

a na provoz hřbitova                                                                         (menší počet cizích žáků v MŠ ) 

                                                                                                                                                                                                                                

granty z rozpočtu kraje                     280    tis.                                  115,1tis. 

a POV Jč kraje                       (grant na opravu splavu 83 tis.,         (hospodaření v lesích 2,1 tis., 

                                                 grant na inovaci webu 19 tis.,           grant návesní kašna 25 tis., 

                                                 grant na opravu křížů  30 tis.,           POV-místnosti Čakovec 88 tis.) 

                                                 POV nábytek knihovna 28 tis., 

                                                 POV oprava hřbitova 120 tis.) 
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 Státní rozpočet - na volby                  20     tis.                                   18,5 tis. 

                                             (volby do zastupitelstva Jč kraje)         (volby do parlamentu EU) 

 

 Státní fondy                                          0     tis.                                   72,6 tis. 

                                                                                                            (kontaktní místo CzechPOINT) 

 Hlavní investiční dotace 

od Jč kraje z POV                                  0    tis.                                    42 tis. 

                                                                                                             (POV-vybavení místnosti  

                                                                                                                        Čakovec 14 tis., 

                                                                                                               POV-odpadové nádoby 28 tis.) 

Státní fondy – SZIF                              0    tis.                                   409,5 tis. 

                                                                                                           (akce výměna oken a kotel v MŠ a OÚ        

                                                                                                            Čakov v roce 2008) 

                                                            

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů . 

 
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2009 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

98348 Volby do parlamentu EU 18.500,- 15.899,50 2.600,50 

     

X Celkem ze státního rozpočtu 18.500,- 15.899,50 2.600,50 

 

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2009 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

710 POV  - Čakovec kulturní místnosti a WC (neinv.) 88.000,- 88.000,- 0 

711 POV  – Čakovec kulturní místnosti a WC (invest.) 14.000,- 14.000,- 0 

711 POV – Pořízení odpadových nádob (invest.) 28.000,- 28.000,- 0 

316 Drobná architek. –kamenná návesní kašna (neinv.) 25.000,- 25.000,- 0 

754 Příspěvek na hospodaření v lesích (neinv.) 2.100,- 2.100,- 0 

X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 157.100,- 157.100,- 0 

 

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

14008 Neinv. Dotace – IOP – CzechPOINT 79.837,00 72.613,00 7.224,00 

89513 SZIF-SR-akce okna a kotel MŠ a OÚ Čakov 2008 102.375,00 102.375,00 0 

89514 SZIF-EU-akce okna a kotel MŠ a OÚ Čakov 2008 307.125,00 307.125,00 0 

X Celkem ze SF 489.337,00 482.113,00 7.224,00 

 

8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze 

státních fondů a z rozpočtu kraje. 

 

Využití dotací je zřejmé z komentáře a tabulek  tohoto závěrečného účtu body 1 až 7.  

 

 

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje v tis. Kč 
Ukazatel rozpočtu po 2008 2009 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 

běžné výdaje celkem 2230 2229 2230 2225 -4 100 

kapitálové výdaje celkem 1543 1543 25 25 -1518 2 
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Kapitálové výdaje  roku 2009  jsou  o 1.518 tis. Kč nižší než v roce 2008 a to hlavně z důvodu  

přesunu realizace investic do roku 2010 u akcí  na něž byla poskytnuta dotace a z důvodu nižší projekční 

činnosti pro přípravu dalších investičních akcí v porovnání s rokem 2008.  

 rok 2009 (projektové činnosti k územnímu řízení pro umístění víceúčelové budovy 25 tis.) 

 rok 2008 (za podíl při nákupu mobiliáře 20,4 tis., propojení komunikace ZTV Vrší na komunikaci 

u pily 992,4 tis., projektové činnosti na rozšíření VO Bašta a inovace VO Čakovec 53,8 tis., 

zhodnocení budovy MŠ a OÚ - okna,kotel včetně projektových činností 476,4 tis.) 

 

Běžné výdaje roku 2009 jsou nižší o cca -4 tis. Kč než v roce 2008 a to hlavně z důvodů, které jsou 

bodově níže popsány (porovnáván je rok 2009 k roku 2008 a nárůst či pokles je vyjádřen znaménkem 

před částkou): 

 §1031 pěstební činnost -18,9 tis. Kč z důvodu menšího rozsahu provedených prací v lese za rok 

2009 

 §2141 vnitřní obchod -6,9 tis. Kč (méně energií, práce a oprav proti roku 2008) 

 §2212 silnice – celkem běžné výdaje +134,2 tis. Kč  (v roce 2009 realizace dopravního značení a 

větší rozsah zimní a letní údržby než v roce 2008 ) 

 §2310 pitná voda +85,2 tis. Kč (v roce 2009 opravy vodovodu a vedení evidence, v roce 2008 se 

případ nevyskytoval) 

 §2321 odpadní vody  +7,4 tis. Kč (v roce 2009 čištění části kanalizace u zastávky, v roce 2008 se 

případ nevyskytoval) 

 §3111  předškolní zařízení -103,3 tis. Kč ( v roce 2009 nižší objem oprav a neinvestičních nákladů 

v MŠ)  

 §3113 základní školy +44.4 tis.Kč (v roce 2009 vyšší objem neinvestičních nákladů na žáky v ZŠ) 

 §3314 činnosti knihovnické -38,4 tis. Kč (rozdíl mezi výdaji roků 2009 a 2008 v Lidové knihovně 

Čakovec činí hlavně pořízení nábytku v roce 2008 z dotace POV jako neinvestiční výdaj) 

 §3319 záležitosti kultury +192,9 tis. Kč (rozdíl mezi výdaji roků 2009 a 2008  činí hlavně opravy 

kulturních místností Čakovec č.p.15 v roce 2009 z dotace POV) 

 §3326 zachování historických hodnot -1,3 tis. Kč (v roce 2008 realizace oprav křížů grant Jč 

kraje, v roce 2009 oprava návesní kašny z grantu Jč kraje) 

 §3419 tělovýchovná činnost +22,7 tis. Kč (v roce 2009 úpravy víceúčelového hřiště, v roce 2008 

se případ nevyskytoval) 

 §3631 veřejné osvětlení +40 tis. Kč (v roce 2009  nárůst elektrické energie a opravy proti roku 

2008)  

 §3632 pohřebnictví  -384,5 tis. Kč ( v roce 2008 realizována rozsáhlá oprava hřbitova, v roce 

2009 se případ nevyskytoval ) 

 §3635 územní plánování -9,5 tis. Kč (v roce 2009 nižší úhrada za služby ke změně č.2 ÚPSÚ 

Čakov než v roce 2008) 

 §3639 územní rozvoj -25 tis. Kč ( v roce 2008 úhrada služeb za inovaci webu, v roce 2009 se 

případ nevyskytoval) 

 §3722 nakládání s odpady +74,5 tis. Kč (růst produkce odpadů a ceny za služby v roce 2009 a 

pořízení odpadových nádob) 

 §3744 protierozní opatření -120,1 tis. Kč (v roce 2008 oprava splavu Dolní rybník pod vsí 

z grantu Jč kraje, v roce 2009 se případ nevyskytuje) 

 §3745 vzhled obcí a veřejná zeleň +31,9 tis. Kč ( v roce 2009 nárůst smluvních mezd na vzhled 

obcí o +14,8 tis. , nárůst materiálových nákladů a pořízení služeb na úpravu vzhledu obcí +6,7 tis., 

oprava techniky +10,4 tis., proti roku 2008) 

 §5512 požární ochrana +0,4 tis. Kč  

 §6112 zastupitelstva obcí -167,9 tis. Kč (od 1.1. 2009 odměňování uvolněného starosty změněno 

na neuvolněný starosta) 

 §611x volby - rozdíl mezi roky -1,4 tis. Kč 

 §6171činnost místní správy celkem cca +230 tis. Kč z toho hlavně položky  :  
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1. platy,dohody a povinné pojistné +163,3 tis. Kč (zavedení mzdy – smlouvy obecního 

pacholka) 

2.  knihy,tisk a zákony +2,8 tis. Kč (více za odbornou literaturu a  zákony) 

3. pořízení pracoviště Czech POINT +82,9 tis. Kč 

4. materiál jinde nezařazený +12,4 tis. Kč navíc materiál (tonery a programy) k pracovišti 

                        Czech POINT proti roku 2008  

5. telefony a internet +2,4 tis. Kč  

6. školení a vzdělávání –2 tis. Kč (v roce 2009 nižší účast na placených školeních) 

7. neinvestiční transfery církvím -31 tis. Kč (v roce 2008 schválen příspěvek na opravu 

kostela, v roce 2009 se případ nevyskytoval) 

8. neinvestiční transfery obcím   +1,3 tis. Kč (více za projednání přestupků magistrátem) 

9.  platby daní –1,7 tis. Kč (v r. 2009  nižší objem z prodeje obecních pozemků a z toho 

plynoucí nižší povinnost platit daň z převodu nemovitostí proti r. 2008)  

 

 §6402 finanční vypořádání minulých let +6,3 tis. Kč (v roce 2008 § se nevyskytuje, v r. 2009 byl 

odvod přebytku dotací poskytnutých v roce 2008 na volby do  zastupitelstva Jč kraje) 
 

 

 

 

Analýza kapitálových výdajů v  Kč  
položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet  skutečnost rozdíl  

6121 Projektová dokumentace – víceúčelová 

budova 

25.000,- 25.000,- 0 

    0 

    0 

    0 

    0 

X Kapitálové výdaje celkem 25.000,- 25.000,- 0 

 

 

10.Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a 

mimořád. situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.  

 Objem poskytnutých dotací   0,- Kč 

 Použito na následující účely  0,- Kč  

      Nevyčerpaný objem               0,- Kč 

 

 

 

11.Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle odvětví. 

Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se 

ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. 

Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta 

Školství             1   8.953,- Kč               0                0 

Kultura             0   0               0 0 

Zdravotnic.             0        0 0 0 

Sociální             0   0 0 0 

Ostatní             0   0 0 0 

Celkem             1   8.953,- Kč 0 0 

 

 

12.Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  

Odchylky a výkyvy schváleného rozpočtu a mezi rozpočty roků 2008 a 2009 jsou zdůvodněny 

v předchozích bodech komentáře tohoto závěrečného účtu za rok 2009. 

Obec Čakov nemá žádné úvěry ,není zadlužena a proto nevykazuje žádné procento dluhové  

služby.  
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13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 : 

      Přílohou tohoto závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2009 je : 

 „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čakov za rok 2009“ ze dne 18.2. 2010  

 „Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2009 za Obec Čakov 

 „Rozvaha (Bilance)“ sestavená k 31.12.2009 za Obec Čakov 

 „Výkaz zisku a ztráty“ sestavený k 31.12.2009 za Obec Čakov 

 „Rozvaha (Bilance)“ sestavená k 31.12.2009 za MŠ Čakov 

 „Výkaz zisku a ztráty“ sestavený k 31.12.2009 za MŠ Čakov 

 

 

Komentář k závěrečnému účtu Obce Čakov za rok 2009 vypracoval : Ing. Ladislav Prener 

                                                                                                                        starosta obce 

 

Tabulkovou část závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2009 vypracovala : Lenka Borovková  

                                                                                                                             účetní obce  

 

 

V Čakově dne  19.2. 2010                                                   

  Ing. Ladislav Prener 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

Oznámení   o zveřejnění „Závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2009“  vyvěšeno : 19. 2. 2010 

                                                                                                                      sejmuto :   9. 3. 2010  


