
Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. a fax: 485146025, 
e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz  

 
N á v r h  

 Závěrečný účet  Obce Vlastibořice  
Rok  2009  

 
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009. 
     Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby je obsaženo v 
přiloženém výkazu sestaveného k 12/2009. 
    V roce 2009 obec hospodařila s přebytkem 917.951,13 ve výši  Kč.        
Výdaje činily 5.267.146,38  Kč  a příjmy 6.185.097,51   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 2009 obdržela  Obec Vlastibořice tyto dotace: 
1. Neinvestiční  dotace na výkon státní správy  
    pol.  4112     poskytnuto 7.400 Kč    Vyčerpáno: 7.400 Kč  
 
2. Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - úřad práce  
    (na veřejně prospěšné práce) 
    UZ 13101   poskytnuto 108.000 Kč  Vyčerpáno:  Kč 108. 000  Kč národní prostředky  
 
3. Úřad práce Operační program LZZ  část česká 15% část evr. 85% 
     86.900 Kč poskytnuto  86.900 Kč vyčerpáno. UZ 13234 
 
4.  Dotace na volby do EP  20.000 Kč UZ 98348  
     vyčerpáno 11.049  vratka nevyčerpané dotace 8.951 Kč (vráceno 19.10.2009)  
 
6.  Účelová dotace z rozpočtu LK (investiční )  na akci ,,Výstavba místní komunikace na p.č.    
797/7" 
     90.000 Kč poskytnuto , 90 000  vyčerpáno. Bez UZ  Označeno :  ORG 204045 ORJ 2252  
     ( Konečné vyúčtování do 4/2010 bude provedeno) . 
  
  
Obec Vlastibořice nemá za  rok 2009 žádné jiné závazky z finančních vztahů vůči 
státnímu rozpočtu, rozpočtům kraj ů, obcí a státním fondům.   
  
 Zůstatek na běžném  účtu činil k 31.12.2009    1.620.018,71  Kč.  
 
 4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 2009.  
         Přezkoumání Obce Vlastibořice za rok 2009 provedl Krajský úřad Libereckého kraje,  
      odbor kontroly, Liberec dne 30.3.2010.  
      Závěr přezkoumání:  



Nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
 
 
           Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 
2009 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 celoročním hospodařením a 
to bez výhrad.  
 
    Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou 
přílohou k Závěrečnému účtu za rok 2009  ( Fin 2 – 12 ).  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   14.4.2010  
  
Staženo:    
  
 
 
 
 
      

 
 
 
 


