Závěrečný účet
Obce Tchořovice za rok 2009

Obec Tchořovice v roce 2009 hospodařila podle schváleného rozpočtu v obecním
zastupitelstvu, který byl schválen v příjmech i ve výdajích ve výši 3 050 tis.Kč. V průběhu
roku byl rozpočet upravován (změny schvalovány v OZ) a jeho výše ke konci roku činila u
příjmů 3 768 tis. Kč a u výdajů 3 631 tis. Kč.
Obec k 31.12.2009 vykazuje závazky ve výši nesplacené půjčky 5 234 tis. Kč firmě
KVINT Vlachovo Březí, dlouhodobého úvěru přijatého od Sparkasse Jindřichův Hradec ve
výši 4 825 tis. Kč, dlouhodobého úvěru od ČS ve výši 331 tis. Kč a závazky z nevyplacených
mezd a odvodů z mezd za měsíc prosinec.
Pohledávky obec vykazuje ve výši 9 234,-- Kč – jedná se o neuhrazené nájmy z bytů.
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2009 u ČS a Sparkasse:
Zůstatek účelového fondu k 31.12.2009:

377 071,34 Kč
375 497,91 Kč

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2009:
Skutečnost příjmů:

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
celkem

2 249 tis. Kč (podíl na daních z FÚ)
503 tis. Kč
90 tis. Kč
618 tis. Kč
3 460 tis. Kč

Skutečnost výdaje:

běžné výdaje
investiční výdaje
celkem

2 322 tis. Kč
1 285 tis. Kč
3 607 tis. Kč

Obec obdržela dotaci na volby Evropského parlamentu ve výši 18,5 tis. Kč, dotaci na Czech
Point ve výši 79 520,-- Kč. Uvedené dotace byly v plné výši vyčerpány a provedeno
závěrečné vyhodnocení akcí. Dále obec obdržela celkovou investiční dotaci ve výši
1 073 549,-- Kč na opěrnou zeď rybníka. Z této dotace bylo v roce 2008 poskytnuto
911 549,-- Kč a po provedeném závěrečném vyhodnocení akce obec obdržela v roce 2009
zbývající část dotace ve výši 460 648,- Kč. U akcí Czech Point a opěrná zeď rybníka musela
obec zajistit financování stanoveného podílu z vlastních prostředků.
Účelový fond – v roce 2009 byly zdroji fondu pouze úroky z účtu, převody z běžného
účtu obce a použit byl na roční splátku půjčky ve výši 350 tis. Kč a na poplatky za vedení
účtu.
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V roce 2009 obec poskytla příspěvky na činnost Svazu tělesně postižených v Blatné ve
výši 300,-- Kč. Poskytnutý příspěvek byl schválen OZ a nebylo požadováno jeho vyúčtování
– byl poskytnut na činnost.
V roce 2009 obec poskytla neinvestiční příspěvek dle počtu obyvatel Svazku obcí Blatenska
ve výši 16 030,-- Kč a dále investiční příspěvek ve výši 3 541,50 Kč na informační systém.
Městu Blatná obec poskytla dle zákona neinvestiční dotaci na žáky v ZŠ ve výši 146 709,-Kč a na žáky v MŠ ve výši 49 758,-- Kč. Obci Lnáře na žáky v ZŠ částku 24 009,-- Kč.
Městu Blatné poskytla neinvestiční dotaci ve výši 1 200,-- Kč na zabezpečení silniční agendy
a 1 600,-- Kč na vyřizování přestupkové agendy dle uzavřených veřejnoprávních smluv.
Obec poskytla příspěvek na odstranění povodní ve výši 12 700,-- Kč obci Šenov u Nového
Jičína.
V příloze této zprávy je plnění rozpočtu detailně v příjmech i výdajích podle paragrafů
a položek (výkaz 2-12), rozvaha a dále závěrečná zpráva z provedeného přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009.

Starosta obce: Končelík Josef v.r.
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Kontrolou plnění rozpočtu byla provedena
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