Obecní úřad Rájec
Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk
Tel: 583 416 920, fax: 583 416 920, e-mail: ou_rajec@cmail.cz , IČ 00 30 32 67
V Rájci dne 22. května 2007
Zpracovala: Marie Linhartová
Komentář k závěrečnému účtu za rok 2006
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů )
K 1.1.2006 měla obec 486 obyvatel. Kontrolní výbor zasedal 4 x ročně, a to 22.2.,
20.5., 3.9. a 5.12.2006. Finanční výbor zasedal 5 x ročně, a to 15.2., 14.6., 6.9., 20.9. a
3.11.2006.
Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.2.2006 ve výši
3 607 tis. Kč v příjmech i výdajích. Během roku bylo provedeno 55 rozpočtových opatření.
V roce 2006 obec získala dotace z Fondu životního prostředí ČR na akci „Odbahnění
rybníka včetně opravy skluzu bezpečnostního přepadu a výstavby retenční nádrže s tůněmi
v k.ú. Rájec u Zábřeha“ dle smlouvy ve výši 2.973 tis. Kč, z toho v roce 2006 bylo čerpáno
1.306 tis. Kč. Obec se podílela částkou 1.529 tis. Kč.
V roce 2006 proběhly dvoje volby do Poslanecké sněmovny ČR a do zastupitelstev.
Dotace na volby 42 tis. Kč a z těchto prostředků bylo čerpáno 26 tis. Kč. Vráceno do státního
rozpočtu bylo 16 tis. Kč.
Na veřejně prospěšných prácích obec zaměstnávala 3 pracovníky a obdržela dotace ve
výši 193.050,-Kč. Obec se podílela na financování těchto pracovníků částkou 63.072,-Kč.
Byly prováděny opravy obecního majetku: Na střeše kaple byly doplněny sněhové
zábrany 7 tis. Kč. Oprava el. zvonění ve zvonici a pořízení spínacích el. hodin 11 tis. Kč.
Oprava střechy školní jídelny a obchodu 55 tis. Kč.
Byla pořízena pohonná jednotka na sečení 18 tis. Kč.
Bylo zabezpečeno stavební povolení pro II. část stavby obecního vodovodu a
připraveny projekty 127 tis. Kč.
Byly odkoupeny zpět podílové listy Komerční banky v hodnotě 200 tis. Kč.
Od fyzických osob a místních organizací byla pořízena půjčka ve výši 195 tis. Kč
s jednoroční lhůtou ke splacení. Půjčka byla pořízena k dofinancování akce „Odbahnění
rybníka včetně opravy skluzu bezpečnostního přepadu a výstavby retenční nádrže s tůněmi
v k.ú. Rájec u Zábřeha
ZŠ a MŠ Rájec – příspěvková organizace
Rozpočtováno pro základní školu bylo 750 tis. Kč na provoz školy a včetně
financování výjimky z nízkého počtu žáků, skutečnost čerpání 650 tis. Kč. Zisk z vedlejší
hospodářské činnosti 4 tis. Kč, které byly rozděleny do rezervního fondu a fondu odměn.
Výsledky hospodaření byly přezkoumány pracovníky Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

Vladimír Hroch
starosta obce
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