
Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře 

za rok 2008 

 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 
 

(údaje jsou v tis.Kč) 

 

 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

Plnění 

k 31.12.2008 

%  plnění 

k upravenému  

rozpočtu 

Třída1-Daňové 

příjmy 

3 119    704 3 823 4 891 127.96 

Třída2-Nedaňové 

příjmy 

   423    278    701    752  107.26  

Třída3-Kapitálové 

příjmy 

     60      70    130     230   177.08 

Třída4-Přijaté dotace        9     360     369     369  100.00 

Příjmy celkem  3611    1412   5023  6 242  124.27 

Třída5-Běžné výdaje 

 

 

 4  611 

 

    1097 5 708  4 567    80.02 

Třída6-Kapitálové 

výdaje 

           315     315       315  100.00 

Výdaje celkem 

 

4 611 

 

   1412  6 023   4 882    81.06 

Saldo:Příjmy-

Výdaje 

- 1000        0  -1000  1 360 -136.06  

Třída8-Financování   1000     1000  1 360  

               

 

Podle ust. § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, bylo provedeno vyúčtování hospodaření s rozpočtem  včetně celkového 

zhodnocení finančního hospodaření územního samosprávného celku za rok 2008  a obec 

skončila přebytkem ve výši 1 360 561.53 Kč. 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 

podle rozpočtové skladby jsou v účetních sestavách k 31.12.2008. 

 rozbor čerpání příjmů/ příloha č. 1 

 rozbor čerpání výdajů/příloha č. 2 

 

 

 

 

 



2 Účelové fondy 
Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy. 

 

3) Hospodářská činnost obce 
Obec provozuje  hospodářskou činnost na základě živnostenského listu  s předmětem 

podnikání :     UBYTOVACÍ  SLUŽBY. 

Podnikatelskou činnost vede odděleně od rozpočtového hospodaření obce. 

Hospodářský  výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2008 činil: 158 066.70  Kč  

. 

 

4) Účetní operace týkajících se cizích zdrojů 

Bankovní úvěry ani cizí půjčky obec nevyužívala. 

 
                                                                                                                             

 

5) Informace o majetku obce Hamr na Jezeře 
Stav běžného účtu (231)  …………………………………….. 3 624 803.74Kč 

Stav běžného účtu hosp. činnosti (241) ………………………    364 982.81Kč 

 

Zápis o inventarizaci majetku ke dni 31.12.2008 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.  

Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. 

 

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamr na Jezeře za rok 

2008 
Přezkoumání  hospodaření provedl pan  Ing. Jiří Heršálek  – kontrolor KÚ LK. 

Závěr přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky  

Rekapitulace zjištěných  chyb a nedostatků: 

 ve výkazu zisku a ztrát za hospodářskou činnost byla nesprávně vykázána 

hospodářská činnost ve sloupci „Hlavní činnost“ 

 došlo k neoprávněnému použití prostředků obce – vyplacení odměny starostovi obce 

 nedostatky v inventarizaci majetku a závazků 

 

Upozornění na případná rizika, která bylo možné dovodit z předchozích zjištění a která 

mohou mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti. 

 

Žádná rizika nebyla zjištěna 

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 je přílohou č. 4 

k závěrečnému účtu. 

 

 

V Hamru na Jezeře dne 10.6.2009 

 

 

                                                                                     Milan  D v o ř á k 

                                                                                         starosta obce 

 

Příloha č. 1, 2, 3, 4 k závěrečnému účtu  je k nahlédnutí na obecním úřadu. 


