Závěrečný účet města za rok 2008
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
tabulková část viz příloha „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“
(Fin 2-12, údaje jsou v Kč)
Daňové příjmy - až na drobné výjimky došlo k překročení daňových příjmů.
Nedaňové příjmy - většinou také došlo k překročení schváleného rozpočtu.
Kapitálové příjmy - nedošlo k naplnění příjmů dle schváleného rozpočtu.
Běžné výdaje – některé rozpočtované běžné výdaje byly nedočerpány, ale někde běžné
výdaje překročily schválený rozpočet.
Kapitálové výdaje – oproti rozpočtu nebyly čerpány skoro žádné kapitálové výdaje.
Nevyčerpané kapitálové výdaje byly převedeny do nového rozpočtu.
Tyto údaje jsou uvedeny v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“.
2) Hospodářská činnost města
Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
-

Pronájmy bytů a nebytových prostor

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Výsledek hospodaření hospodářské
činnosti k 31. 12. 2008 činil: 2.584.333,01 Kč (viz příloha „Účetní závěrka“)
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
3.1. Fond rozvoje bydlení
stav k 31. 12. 2008 ................................................ 0,-Kč
Fond rozvoje bydlení nebyl v roce 2008 zapojen. Nebyly poskytnuty žádné půjčky a ani
přijaté žádné splátky.
3.2. Fond rezerv a rozvoje
stav k 31. 12. 2008 ............................... 3.472.979,39 Kč
Fond rezerv a rozvoje nebyl v roce 2008 zapojen. Do fondu rezerv a rozvoje nebyly
převedeny žádné finanční prostředky.
3.3. Sociální fond
stav k 31. 12. 2008 .................................. 359.145,57 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a směrnicí sociálního fondu.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
- Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, Nové Zákupy 500, IČ: 71167463
- Základní škola a Mateřská škola, Zákupy, Školní 347, IČ: 46750428
Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno v zastupitelstvu města dne
25. 2. 2009 usnesením č. 128/09 a usnesením č. 129/09.
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaných výkazů jsou založeny na MěÚ.
U těchto příspěvkových organizací bylo provedeno přezkoumání hospodaření. Tento výsledek
přezkoumání a výsledek hospodaření byl projednán samostatně v zastupitelstvu města dne
29. 4. 2009 pod č. usnesení 144/09 a 145/09.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 892.916,- Kč. Rozpis přijatých transferů
v průběhu roku 2008 je uveden v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“. Dotace
byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 1.084,- Kč
byly vráceny dne 9. 12. 2008.
Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2008
Město v roce 2008, tak jako každý rok, přispělo také na činnost tělovýchovným a kulturním
organizacím např. TJ Zákupy. Dále město přispělo o.s. PASANT v České Lípě, Středisku
rané péče SPRP Liberec apod. Příspěvky byly řádně vyúčtovány.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly.
Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání pan Vladimír Hiršal.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 6. 11. 2008 a 10. 2. 2009.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 je přílohou k závěrečnému
účtu.
V Zákupech dne 1. 6. 2009
Předkládá: Kupec Miloš

