Obec Janová, okres Vsetín
Hodnotící zpráva za r. 2006
Rozpočet

R. schválený

R. po změnách

Skutečnost

Daňové příjmy
4.693.000,4.864.000,4.884.129,70
Nedaňové příjmy
747.000,734.000,688.939,17
Kapitálové příjmy
0
639.000,638.714,Přijaté dotace
60.000,1.983.000,1.981.528,------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
5.500.000,8.220.000,8.193.310,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Běžné výdaje
3.741.000,6.123.000,5.862.712,84
Kapitálové výdaje
809.000,1.845.000,1.842.442,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
4.550.000,7.968.000,7.705.155,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování

950.000,-

252.000,-

488.155,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2006 činí 488.155,53 Kč.
Konsolidace příjmů a výdajů činí 7.957.422,21 Kč.
Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2006 činí:
- u KB Vsetín
182.008,51 Kč
- u ČSOB Vsetín 169.151,13 Kč
-----------------------------------------celkem
351.159,64 Kč
V roce 2004 byla obci poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
1.250.000,- Kč na úhradu závazků z let 2000 - 2004. V roce 2005 bylo dle splátkového
kalendáře uhrazeno 600.000,- Kč do rozpočtu Zlínského kraje, v roce 2006 byl zaplacen
zbytek dlužné částky dle splátkového kalendáře ve výši 650.000,- Kč. Půjčka i splátky jsou
vedeny v účetnictví pod účelovým znakem 00020.
V roce 2006 byla obci poskytnuta investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (PF02-06 Podprogram na podporu obnovy venkova) na realizaci projektu nazvaného: Nová větev
veřejného osvětlení v obci Janová ve výši 154.000,- Kč. Její přijetí i čerpání je v účetnictví
vedeno pod účelovým znakem 00120. A návratná finanční výpomoc ke stejnému projektu ve
výši 98.000,- Kč pod UZ 00720.
Dále byla obci Janová poskytnuta neinvestiční dotace z Ministerstva financí na akci Odstranění povodňových škod na vodním toku - „Bradovský náhon“ ve výši 1.669.174,- Kč,
která byla čerpána přes čerpací účet České spořitelny a je v účetnictví vedena pod UZ 17466.
Obci Janová v roce 2006 poskytla bezúročnou finanční výpomoc ve výši 600.000,- Kč TJ
TATRAN JANOVÁ. Tato částka byla zaslána na účet DSO Hornovsacká dráha, která pro
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obec Janovou získala dotaci z fondů EU na vybudování dětského hřiště. Hornovsacká dráha
doposud nevyúčtovala finanční prostředky poskytnuté obcí Janovou. Obec Janová má
pohledávku ve výši 420.000,- Kč.

Obec Janová je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Janová.
Tato příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost - vaření pro důchodce.
Hospodaření PO za rok 2006:

hlavní činnost
hospodářská činnost
náklady:
2.482.597,35
251.246,58
výnosy:
2.515.348,99
261.113,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------HV k 31. 12. 2006
32.751,64
9.866,42
HV k 31. 12. 2006 celkem
42.618,06 Kč

V Janové dne 28. ledna 2007

Za OÚ Janová:

sestavil: Eva Ščotková
účetní

schválil:

Vyvěšeno: 29. 1. 2007
Sejmuto: 12. 2. 2007
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Jan Machalec
starosta

