Závěrečný účet obce Chleny
za rok 2010
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010:
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Příjmy: daňové
1.698.530,2.065.880,2.065.871,89
nedaňové
351.490,368.950,368.954,89
kapitálové
0,9.180,9.180,přijaté dotace
115.260,332.090,332.085,----------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
2.165.280,2.776.100,2.776.091,78
Výdaje: běžné
1.875.260,2.031.730,2.031.699,19
kapitálové
195.000,1.839.960,1.839.959,----------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
2.070.260,3.871.690,3.871.658,19
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

-1.095.566,41
1.095.566,41

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou (Fin 2-12M období 12/2010)
V roce 2010 započala investiční akce na budově MŠ, v tomto roce proinvestováno 1.499.039,- Kč a
byly provedeny prvotní úkony a s tím spojené náklady na investiční akci na budově OÚ,
proinvestováno 178.920, po té bylo od záměru ustoupeno.

2. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2010
Obec má k 31.12.2010 jeden běžný účet u České spořitelny se zůstatkem 945.781,54 Kč.
Pokladna má povinný zůstatek 0,-Kč.
3. Vyúčtování dotací – viz. samostatná příloha

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob
Stav majetku k 31.12.2010
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmot. majetek
Dlohodobý hmotný majetek
- z toho stavby (021)
- pozemky (031)
- samostatné movité věci (022)
- DDHM (028)
- nedokončený DHM (042)
Finanční majetek (069)

17.049.955,89
71.922,90
16.903.032,99
10.817.490,80
3.266.184,42
163.930,923.486,77
1.731.959,75.000,-

Oběžná aktiva
Pohledávky
BÚ
Zásoby
Ceniny
Aktiva celkem (po korekci)
Pasiva celkem

1.195.705,21
139.230,20
945.781,54
110.535,47
158,17.311.660,83
17.311.660,83

Příloha (Rozvaha za období 12/2010)
5. Závazky
Obec eviduje tyto závazky: zákonné pojištění z mezd 12/10 ve výši 201,-Kč
zůstatek nevyplacených mezd 11/10 ve výši 1.928,-Kč
nevyplacené mzdy 12/10 ve výši 11.158,-Kč
SP a ZP z mezd 12/10 ve výši 1.800,-Kč
daň z mezd 12/10 ve výši 1.928,-Kč
daň z mezd 9/10 – přepl. na daň. bonusu ve výši -967,-Kč
daň z mezd 8/10 – přepl. na daň. bonusu ve výši -967,-Kč
Jaroslav Meliš 4.614,- Kč
vše ve lhůtě splatnosti, mimo mezd za 11/10, které nebyly vyzvednuty ve výplatním termínu.

6. Pohledávky
Obec eviduje tyto pohledávky: poskytnuté dodavatelské zálohy 11.186,zálohy ČEZ 53.480,zálohy RWE 30.640,zálohy vodné stočné 32.980,popl. komunální odpad 4.930,popl. pes 100,-

7. Výsledek hospodaření
Výsledkem hospodaření obce za rok 2010 je + 647.822,40 Kč
Příloha (Výkaz zisku a ztrát období 12/2010)
8. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce – viz. samostatná příloha

Pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách

razítko obce a podpis starosty

Vyvěšeno dne ..................
Sejmuto dne .................

