Závěrečný účet obce za rok 2010
Rozpočet obce Chroustov na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce dne 3.3, resp.
23.11 2010 jako přebytkový. Rozpočet byl tvořen v položkovém členění a to včetně příjmů
a výdajů v době rozpočtového provizoria. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým
opatřením č. 1 v květnu 2010, č. 2 v srpnu, č. 3 v listopadu , č. 4 v prosinci. Všechny
rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o
plnění příjmů a výdajů roku 2010. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část
Skutečné příjmy roku 2010 byly
z toho:

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

2.920.893,67 Kč
2.298.746,04
198.122.13
0,00
424.025,50

Kč
Kč
Kč
Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní
náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci
100% z celkové vybrané částky.
Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat
daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce,
pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny
podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků,
přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a přijaté
investiční příspěvky.
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Přijaté dotace v roce 2010 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v
tabulce. Dotace byly čerpány ve výši 424.025,50, byla vrácena jen I. část nevyčerpané dotace na Sčítání
lidí ve výši 2.424,--Kč.

PŘEHLED DOTACÍ
Poloţka

Účelový znak

4111

98005

sčítání lidu

4111

98187

Volby

Text

Dotace na státní správu

4112
4111

98071

volby

4116

13101

Dotace na VPP

4116

14004

Dotace pro SDH

4122

803

4122
4222

Dotace příjmů

Dotace čerpání

2424

0

13096,50

13096,5

63900

63900

15021

15021

318652

318652

10932

109632

Ostattní záležitosti pozemních komunikací

0

0

803

Činnost místní správy

0

0

802

Využití volného času dětí a mládeže
Dotace celkem

0
424025,5

0

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ
Protože byl rozpočet sestaven jako přebytkový, nebylo ho třeba dofinancovat.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2010 byly
z toho běžné výdaje
kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje tvořily :
nákup pozemků hřiště a louky „Na ohrádce“

2.373.303,84 Kč
2306067,84 Kč
67.236,00 Kč
67.236,00 Kč

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

2212

silnice - plánovaná oprava komunikací bude provedena až z dotací, které jsme v r.2010
neobdrželi

2221

provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek poskytnutý na vykrytí plánované ztráty
z provozu systému autobusové dopravy 30.600,- Kč.
SKUPINA 3 - SLUŢBY OBYVATELSTVU

3113
3141
3314
3341
3399
3631
3632
3722
3745

příspěvky na provoz ZŠ a MŠ byl ve výši 295.680,- Kč
školní stravování - příspěvek na provoz školní jídelny (Hlušice), 3.133,00 Kč
činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny celkem 4.140,- Kč, z toho nákup
nových knih 658,- Kč, pořízených do knihovny (protože nám knížky přestala půjčovat
knihovna Městec Králové a jsou jen výpůjčky knihovny Kutná Hora)
drobné opravy místního rozhlasu 0,- Kč
záležitosti kultury- životní jubilea občanů 3.034.- Kč
veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO, DPP ve výši 73.957,- Kč
pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova 13.498.–Kč
svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TDO 93501,- Kč
péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně, mzdy pracovníků
VPP (hrazeno z větší části státní dotací ,ale i obcí) 128 809,50 Kč

SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI

příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb 30.600,- Kč

4345

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů , zdr, poj. - 225.3753,--Kč
volby do Parlamentu - náklady na volby, hrazeno z prostředků státu 15.021,- Kč
volby do zastup. ÚSC - náklady na volby, hrazeno z prostředků státu 13.096,50 Kč
činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu.
tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací,
bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,
nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců – 967.316,48 Kč
příjmy a výdaje z fin. operací - bankovní poplatky (služby peněžních ústav 17.781,- Kč
fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v
příjmové části pol. 1122

6112
6114
6115
6171

6310
6399

SKUPINA 5

5011

- platy zaměstnanců v prac. poměru, prac.poměr hrazený ÚP Nymburk - na této položce je
výdaj 398.498,- Kč

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2010
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010
Rozvaha (obec)
Výkaz zisku a ztrát (HČ)
Finanční vypořádání se SR
Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček, úvěrů (obce)
Rozvaha (bilance) PO
Výkaz zisku a ztrát (PO)

Vyvěšeno:

..…………

Sejmuto :

………….

Schváleno Zastupitelstvem obce .......................... :

..........................
účetní OÚ

...........................
starosta obce

