
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HLÍZOV ZA ROK 2009 
 

 
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 byl zveřejněný na úřední desce a na elektronické úřední desce obce od 
25.11.2008 do 14.12.2008. Schválený rozpočet v zastupitelstvu obce jako rozpočet schodkový dne 15.12.2008. 
Obec hospodařila v roce 2009 podle schváleného rozpočtu příjmů 4.441.801,-- Kč a výdajů  10.454.530,-- Kč.  
V průběhu roku bylo schváleno v obecním zastupitelstvu 5 rozpočtových opatření  /1.schváleno na schůzi OZ 
dne 9.3.2009;   2. schváleno na schůzi OZ dne 13.7.2009;   3. schváleno na schůzi OZ dne 2.11.2009;    4. 
schváleno na schůzi OZ dne 7.12.2009;   5. schváleno na schůzi OZ dne 21.12.2009 . Rozpočet příjmů -  
skutečnost k 31.12.2009 činila 5.208.973,74 Kč. Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o daně třídy 1,  o 
neinvestiční přijaté transfery od Středočeského  kraje Krajského úřadu Praha ve výši 1.123.733,-- Kč. Rozpočet 
výdajů po úpravách v závěru roku – skutečnost k 31.12.2009 činila 6.832.832,36 Kč. Rozpočet výdajů byl snížen 
z důvodu  nečerpání  investičních nákladů na výstavbu  „vestavba 8 chráněných bytů“ a stavby silnice Hlízov – 
Malý Hlízov. 
 
Celkové příjmy v roce 2009 po konsolidaci    5.175.711,25 Kč 
Celkové výdaje v roce 2009 po konsolidaci    6.799.569,87 Kč 
Saldo příjmů a výdajů – výsledek hospodaření   -1.623.858,62 Kč 
Zůstatek bankovního účtu      3.257.122,43 Kč 
 
 
DOTACE: 
Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje: 
ÚZ 807 – neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu FROM v r. 2009 na zajištění realizace projektu 
rekonstrukce dětského hřiště, zpevněných ploch a okrasné zahrady u čp. 101 Hlízov  
            1.123.733,-- Kč 
 
Dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV – položka  4112 
příspěvek na školy a státní správu                44.100,-- Kč 
 
Dotace na volby do Evropského parlamentu        11.936,-- Kč  
 
 
 
Obec poskytla finanční příspěvek ve výši  10.000,-- Kč TJ Sokol Hlízov na činnost  a příspěvek ve 
výši 2.992, Kč. /Svaz měst a obcí/. 
 
Obec poskytla neinvestiční náklady za žáky základních škol v celkové výši 252.656,-- Kč: 
ZŠ Starý Kolín      79.016,-- Kč 
ZŠ Nové Dvory        9.000,-- Kč 
ZŠ Kutná Hora              159.996,-- Kč 
ZŠ Kolín         5.700,-- Kč 
ZŠ Plaňany-vrácený přeplatek     1.056,-- Kč 
 
     
 
 
Příspěvková organizace – Mateřská škola Hlízov, okres Kutná Hora – hospodaření za rok 2009: 
 
Mateřská škola obdržela  příspěvek od obce na provoz v celkové výši   165.000,00 Kč. 
 
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2009 v tis Kč: 
na běžném účtu     93.42 
na běžném účtu FKSP    12.62 
v pokladně       2.09 
finanční majetek celkem             108.13 



 
            2/ 
 
Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy: 
- výkazy FIN 2-12 M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků  
- výkaz účetní závěrka k 31.12.2009, která se skládá z výkazu ROZVAHA, dle kterého obce 

vykazuje: 
dlouhodobý majetek celkem   53.618.192,01 Kč 
pohledávky  celkem      1.942.040,50 Kč    
závazky celkem      1.427.372,17 Kč 

-     stav na ZBÚ      3.257.122,43 Kč 
- zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 ze dne 7.12. 2009 a 23.4.2010   
- výkaz ROZVAHA sestavená k 31.12.2009 příspěvkové organizace Mateřská škola, Hlízov 
 
 
 
Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit do 21.5.2010 na obecním úřadě Hlízov. 
 
Výsledek závěrečného účtu bude předán k projednání obecnímu zastupitelstvu obce Hlízov na jeho 
veřejném zasedání dne 31.5. 2010. 
 
 
 
Vyvěšeno: 5.5. 2010    Sejmuto: 22.5.2010 
 
Projednáno OZ dne:   
 
 
Ověřili:  ………………….. 
 
  …………………. 
 
 
        Ing. Jiří Vrba 
              starosta 
 
 
 
 
 
Poznámka: Všechny přílohy uvedené v závěrečném účtu obce Hlízov za rok 2009 jsou uloženy 
                   k nahlédnutí občanům na Obecním úřadě Hlízov  v úředních hodinách. 
 
 
Závěrečný účet za rok 2009 byl zveřejněn na pevné úřední desce i na elektronické úřední desce od 
5.5.2010 do 22.5.2010. 
 Projednán v OZ dne  
 
 

 
 
 
 

 


