
Návrh závěrečného účtu obce Senorady za rok 2007 
Účetní závěrka – výsledek hospodaření obce za rok 2007 
 
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4112)                                            9.170,- Kč 
Ostatní neivestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4116)                               115.510,- Kč 
Neinvestiční přijaté dotace od kraje (pol. 4122)                                     106.950,- Kč 
Ostatní inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně (pol. 4229)- VAK       174.000,- Kč 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 činily celkem                              222.460,-- Kč a byly 
řádně vyúčtovány. 
 
Rozpis přijatých dotací: 
Účelové dotace                                     poskytnuto                              čerpáno v Kč 
ÚZ 15091 výsadba zeleně                       30.510,-                                    30.510,- 
ÚZ 103   na obnovu lesa z JMK            106.950,-                                  106.950,- 
ÚZ 13101 aktivní politika zaměstn.         85.000,-                                    85.000,- 
 
 
 
Rozpočet obce na rok 2007 
 
Rozpočet obce na rok 2007  příjmy ve výši 3349,9 tisíc Kč a výdaje 3725,3 tis.Kč byl 
zveřejněn dne 27.12.2006 a schválen v zastupitelstvu dne 12.1.2007. Rozpočtová opatření 
v pořadí č. 1 až 4 byla schválena v zastupitelstvu následovně: RO č.l schváleno dne 
11.5.2007, RO č.2 bylo schváleno dne 29.6.2007, RO č. 3 dne 21.9.2007 a RO č.4 7.12.2007. 
 
Údaje  o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 
 
Rozpočet a jeho plnění                     schválený            upravený            plnění            % plnění 
 
Třída l – daňové příjmy                    2.875.300           3.526.100          3.459.667             98,12   
Třída 2- nedaňové příjmy                    455.400              602.800             595.343             98,76 
Třída 3- kapitálové příjmy                     10.000              101.000            100.809              99,81 
Třída 4- přijaté dotace                             9.200              405.800             405.630              99,96 
Příjmy celkem                                 3.349.900           4.635.700          4.561.449             98,40 
Třída 5- běžné výdaje                       2.815.300           3.009.400          2.464.949              81,91 
Třída 6- kapitálové výdaje                   910.000              715.900             574.902              80,30 
Výdaje celkem                                 3.725.300           3.725.300          3.039.851              81,60 
Saldo: příjmy-výdaje                          -375.400             -910.400        -1.521.597            167,14 
Třída 8- financování 
Splátka úvěru                                     -432.000             -432.000            -432.000            100,00 
Prostředky minulých let                     -375.400             -910.400         -1.521.597 
Financování celkem                         -375.400             -910.400          -1.521.597            109,36 
Přebytek                                                                                                 1.521.597 
 
Zůstatek na účtu k 31.12.2007 
Účet 231 10 základní běžný účet u Komerční banky                             5.791.910,36 Kč 
 
Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetku – pozemek (Gráf, Chaloupka) dle kupní 
smlouvy, finanční dar od Energoregionu 2020 ve výši 100 tis. Kč na nákup zahradní techniky. 



Kapitálové výdaje –  
Dokončení chodníku před OÚ a autobus.zastávka                                    314.462,60 Kč 
Zaměření  - vodní nádrže                                                                              22.040,--  Kč 
Zastavovací studie pro územní plán                                                              39.365,-- Kč 
Travní traktor                                                                                               98.480,-- Kč 
Autobusová čekárna                                                                                   100.555,-- Kč 
 
Do oprav majetku dodavatelským způsobem obec vložila tyto částky 
Výměna bojleru na obecním bytě                                                                  8.184,50 Kč 
 
 
Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány. 
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím: 
TJ Sokol Senorady – 15.000,- Kč, Mateřská škola Mohelno 1.000,- Kč , Myslivci 10.000,- Kč 
a Farní úřad Mohelno 10.000,- Kč. 
 
 
Inventarizace majetku 
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 7..12.2007 ke dni 31.12.2007 
Podložena inventarizačními soupisy majetku. Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů 
pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním. 
Rozdíly nebyly zjištěny. Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu dne 
15.2.2008. 
Z evidence byla vyřazena motorová pila z důvodu odcizení a počítač pro poškození 
elektrotechniky. 
Nově zařazený majetek –  traktor travní, vozík za traktor, sypač chodníku, radlice na sníh, 
počítač Komfort, vitrína. 
 
Vedení účetnictví 
Obec účtovala v roce 2007 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, v platném znění. Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací. Fondy obec 
zřízeny nemá. Podnikatelskou činnost obec nemá. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 
Přezkoumání hospodaření obce provedl auditor ing. Karel Cejpek, dekret č. 0313 
Závěr přezkoumání: byly zjištěny nedostatky v účtování o pohledávkách. 
Plné znění zprávy je přílohou k závěrečnému účtu ,dále příloha „Rozvaha“ a „Výkaz  
FIN2-12M  hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků“. 
 
 
V Senoradech dne: 9.6.2008 
 
 
Vyvěšeno: 10.6.2008 
 
Sňato: 26.6.2008                                                  Schváleno zastupitelstvem dne 27.6.2008 
 
   


