Návrh Závěrečného účtu Obce Nové Dvory za rok 2010

KOMENTÁŘ
Obec Nové Dvory je podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění územně
správným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je
zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy
pro ÚSC vede podvojné účetnictví v povinném členění podle rozpočtové
skladby.
Rozpočet Obce Nové Dvory pro rok 2010 byl sestaven na základě návrhu
finančního výboru a schválen Zastupitelstvem Obce ové Dvory jako
vyrovnaný ve výši 3 400 000 Kč v příjmech a 3 400 000 ve výdajích.
Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem
č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
1a) Podrobné

údaje o plnění příjmů a výdajů jsou v plném členění k dispozici na
Obecním úřadě Nové Dvory ve složce "Rozpočet 2010" a zdůvodnění rozpočtových změn
v zápisech finančního výboru a usne eních ZOo

1b) Původní schválený rozpočet byl v průběhu roku po projednáních
ve fmančním
výboru upraven 4 rozpočtovými opatřeními, která byla vždy schválena zastupitelstvem
obce.
V původním rozpočtu na rok 2010 nebyly promítnuty
přijaté transfery ze státního
rozpočtu ( dle přílohy č.2). Výše schválených dotací byla známá až během roku 2010, a
poté do něj rozpočtovými změnami zahrnuta.
Dále pak nebylo možné přesně odhadnout výši sdílených daní pro rok 2010. Původní
výše byla odvozena z výsledku roku 2009, ale skutečnost byla dle předpokladu jiná.
Celkově byl rozpočet v příjmové oblasti navýšen o 1.042.600 Kč, takže jeho konečná
výše byla 4.442.600 Kč

1c) Během roku 2010 došlo k posílení rozpočtových výdajů v oblastech položky 2219 o 321 000 Kč (výstavba autobusových
zastávek), položky 2321 - o 1.040.000 Kč
(výstavba kanalizace - 620.000 Kč přesunuto z paragrafu 3633), položky 3421 - o
437.000 Kč (klidová dětská zóna před obchodem), položky 3745 - o 311.000 Kč (platy
pracovníků VPP, kácení stromů), položk 6112 -120.000 Kč (činnost ZO), položek 6114
a 6115 - o 67.000 Kč (volby 2010)
Celkově byl rozpočet ve výdajové oblasti navýšen o 1.518.000 Kč, takže jeho konečná
výše byla 4.918.000.

V průběhu celého roku 2010 byla ze strany ZO činěna
finanční prostředky vynakládány hospodárně a účelně.

Peněžní prostředky

taková

opatření,

aby byly

na účtu u KB k 31. 12.2010 - 8.472.968,26 Kč

2) V majetkové oblasti došlo k navýšení účtu drobného dlouhodobého

majetku ve výši
159.372,20 Kč, účtu budovy a stavby o 822.085,40 Kč (výstavba dětské klidové zóny,
autobusových
čekáren a začátek výstavby kanalizace), dále došlo ke snížení účtu
pozemků o 89.731,28 Kč (prodej čtyř pozemků a především v důsledku rozdílu mezi
původní evidencí a novou evidencí z katastrálního úřadu - probíhající digitalizace).

2) Obec neprovozuje

hospodářskou

činnost.

3) Obec nemá účelové fondy.
4) Obec nezřídila žádné příspěvkové organizace.
5) Zpráva o výsledku přezkumu

hospodaření

obce (viz příloha)

Přezkoumání
hospodaření
obce proběhlo
ve dnech
23.11.2010
a 20.4.2011
kontrolorkami Krajského úřadu Ústeckého kraje pí Dagmar Hellerovou a Bc.Pavlínou
Gruntovou. Při přezkoumání hospodaření nebyl zjištěny chyby a nedostatky.

6) Hospodářský
Hospodářský

výsledek.

výsledek za rok 2010 činil 697.192.97 Kč.

Podrobné informace k výsledku ho podaření obce je možné zí kat v úředních hodinách
nahlédnutím do výkazů za rok 2010.
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