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Závěrečný účet

souhrnné zpracování hospodaření
O b c e Močovice za rok 2 O O 7

I. Plnění rozpočtu obce v roce 2007 v Kč:

Příjmy

Schváleny
rozpočet
2,760.000,-

Upravený
rozpočet
2,759.996,-

Skutečnost

3,187.323,-

Výdaje 2,760.000,- 2,759.996,- 2,909.541,-

Saldo příjmů a výdajů o o 277.782,-

Zůstatek na bank. účtech 3,643.736,76

Úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovými opatřeními č. 1, která byla projednána a
schválena v zastupitelstvu Obce Močovice. Opatření bylo provedeno z důvodu účtování
transférů.
Navýšení příjmů a výdajů bylo odsouhlaseno z důvodu přijatých dotací.
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném členěni dle rozpočtové skladby
a o dalších operacích jsou uvedeny ve výkaze o hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2007,
který je součástí tohoto závěrečného účtu.

II. Mikroregion DUBINA
Do uvedeného svazku obcí bylo za rok 2007 poukázán dohodnutý příspěvek ve výši
670,- Kč. Rozpočet ani jeho plněni, roční výkazy za rok 2007 nebyly zpracovatelem
účetnictví doručeny.
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III. Vztah k rozpočtu státu, kraje a jiných obcí, jiných neziskových organizací

l)Přijaté DOTACE:
Obec Močovice obdržela v průběhu roku 2007 níže uvedené dotace, které použila v plném
rozsahu dle platných směrnic:

- Transfery ze SR (4112) 27.286,- Kč

2) Uhrazené příspěvky - jiným organizacím:
Město Čáslav - školy
Mikroregion Dubina
Školka
Městská nemocnice Čáslav

189.425,- Kč
670,- Kč

110.000,- Kč
5.000,- Kč



- Závazky - běžní dodavatelé XlI.
- závazek pozemky

o Kč (úč.321)
- 1.000.000,- Kč

IV. Hospodářská činnost

Obec Močovice nepodniká, nevede hospodářskou činnost.
Obec měla mimo daňové a dotační příjmy další příjmy z pronájmu pozemků, prodeje
dřeva, pronájmu obchodu, pohostinství a bytu a z pronájmu hrobových míst

V. Prodej majetku

V roce 2007 Obec Močovice prodala pozemky v hodnotě 122.300,- Kč.

VI. Majetek obce

Obec Močovice pronajímá svůj nemovitý majetek a to:
- pohostinství a obchod
- pozemky: ZDV Krchleby a místní občan
- dům - místní občan
- hroby

Ke dni 31.12.2007 neměla Obec Močovice zastavený žádný nemovitý majetek.

VII. Pohledávky a závazky obce - úvěry a cizí zdroje

Obec Močovice ke dni 31.12.2007 měla pohledávky dle inventurních soupisů:

- běžní odběratelé O Kč (účet 315)
- provozní zálohy 22.520,- Kč elekřina (účet 314)
- závazky obč. (277.10) 2.600,- Kč

K 31.12.2007 měla tyto závazky dle inventurních soupisů:

Obec Močovice ke dni 31.12.2007 evidovala dlouhodobou finanční výpomoc v celkové
výši 162500,- Kč od společnosti AVE Praha a.s. Je splatná do 10 let, každý rok bude
uhrazena 1/10 z celkové částky. (zůstává 146.250,- Kč)

VIII. Ručení, břemena, zástavy
Ku dni 31.12.2007 Obec Močovice neručila svým majetkem žádné jiné právnické ani
fyzické osobě.
Ku dni 31.12.2007 Obec Močovice neevidovala žádná břemena na svém nemovitém
majetku.
Ku dni 31.12.2007 neměla Obec Močovice zastaven majetek.



IX. Fondy
_ imo fondu dlouhodobého majetku a fondu obězných aktiv, neměla Obec Močovice ke
dni 31.12.2007 jiné fondy .
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Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit:
- písemně do 15 dnů,
-ústně na Obecním úřadě Močovice.
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Závěrečný účet byl schválen dle § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb.,
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