Závěrečný účet obce Borová Lada za rok 2009
1.

Stav účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let
- zůstatek účtu 933 z předchozích let

12.230.708,46

- Stav účtu 933 za rok 2009
1.168.131,95
- Stav účtů 933 celkem
13.398.840,41
2.

Příjmy v rámci finančního vypořádání
Aktivní vypořádání se sociálním fondem

47.800,-

Aktivní vypořádání s HČ

1.641.412,73

Aktivní vypořádání s organizacemi zřízenými obcí
Dotace v rámci FV od … -

dotace z KÚ Jč.kraje –
XI.ročník Borovských
her
- dotace na dopravu dětí
ze ZŠ – na doprav.hřiště
- kulturní léto v Borových
Ladech
- MPSV – dotace na VPP
Cena hejtmana za práci
s mládeží
Neinv.dotace na SDH
- Dotace IOP Czech Point

-

Kompenzace ztrát obcí
na území NP
Dotace na volby do EP

Přijato 2009

Použito

Vráceno

3.000,- Kč

3.000,- Kč

0,-

3.440,-- Kč

3.440,- Kč

0,-

20.000,--

20.000,-

0,-

259.537,-

259.537,--

0,-

20.000,92.482,49.758,--

20.000,92.482,49.758,--

0,0.
0,-

199.025,-18.500,-

199.025,-18.500,-

0,0,-

Ostatní aktivní zdroje
3. Výdaje v rámci finančního vypořádání
Pasivní vypořádání sociálního fondu

20.347,--

Pasivní vypořádání HČ

1.060.898,21

Pasivní vypořádání s organizacemi zřízenými
obcí
Vratky dotací do státního rozpočtu v rámci FV
Ostatní potřeby
Stav účtu 933 po finančním vypořádání
4. Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření
k 31.12. 2009

1.168.131,95.

-

FRR
48.985,16

-

sociální fond

-

ostatních fondů – např. fondu rozvoje
bydlení

-

ostatních finančních fondů obce

-

stav na účtech hlavní činnosti

16.586.369,50

-

stav na účtech hospodářské činnosti

3.213.678,96

5. Stav nesplacených přijatých a poskytnutých
půjček a úvěrů
k 31.12.2009
- přijaté úvěry
-

přijaté půjčky

-

poskytnuté úvěry

-

poskytnuté půjčky

0,-

V obecním zastupitelstvu schváleno dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Tento závěrečný účet je zpracován pouze souhrnně za celé finanční hospodaření obce Borová
Lada za rok 2009. V případě zájmu o podrobnější členění, které je stanoveno zákonem č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je možno do tohoto nahlédnout
přímo na Obci Borová Lada, kde jsou obsaženy údaje v členění viz. další list.

Závěrečný účet obce Borová Lada za rok 2009
projednaný a schválený zastupitelstvem obce Borová
Lada dne
Seznam příloh:
- Zkrácený výtah Závěrečného účtu obce Borová Lada za rok 2009
- Přehled přijatých dotací za rok 2009 a jejich čerpání-viz.hodnotící
zpráva za rok 2009
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
- Výpis z usnesení zastupitelstva obce Borová Lada ke Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2009
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2009
- Hodnotící zpráva za rok 2009 pro vypracování podkladů k návrhu
státního závěrečného účtu
- Ukazatel dluhové služby za rok 2009
Rozvaha obce Borová Lada sestavená k 31.12.2009
Příloha ÚSC k rozvaze
Příloha roční účetní závěrky k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2009
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2009
- Vyúčtování soc.fondu 2009
- Rozvaha PO – ZŠ Borová Lada za rok 2009
- Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ Borová Lada k 31.12.2009
- Příloha PO – ZŠ Borová Lada k rozvaze k 31.12.2009
- Přehled poskytnutých dotací a příspěvků ZŠ a MŠ Borová Lada z rozpočtu obce
Borová Lada
- Přehled poskytnutých dotací ZŠ a MŠ Borová Lada nad rámec rozpočtu obce Borová
Lada

