Návrh pro jednání shromáždění starostů svazku

Závěrečný účet za rok 2010
Svazek obcí Brada
Dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
Příjmy
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách

Skutečnost

neinv.transfery od obcí

17.070,-

211.770,-

211.771,-

neinv.transfery od krajů

0

299.910,-

299.914,-

investič.transfery od obcí

0

106.560,-

106.554,-

investič.transfery od krajů

0

132.450,-

132.446,-

příjmy z úroků

0

700,-

692,71

Příjmy celkem

17.070,-

751.390,-

751.377,71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje
drobný hmotný dlouhodobý 0

345.080,-

345.103,-

opravy a udržování

0

59.200,-

59.200,-

stroje, přístroje a zařízení

0

170.640,-

170.640,-

budovy,haly,stavby

0

50.100,-

50.104,-

ostatní osobní výdaje

0

79.500,-

79.500,-

ostatní služby;

7000,-

3.000,-

2.976,-

cestovné

0

2.600,-

2.599,-

neinv.transfery obč.sdružením 0

7.070,-

7.070,-

telefony

2000

0

0

služby peněž.ústavů

4.540,-

2.340,-

2.363,-

Výdaje celkem

13.540,-

719.530,-

719.555,-

Saldo příjmů a výdajů
Financování

-3.530,-

-31.860,-

-31.822.71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komentář
Rozpočet příjmů byl upraven o poskytnutou neinvestiční dotaci na realizaci akce
„Profesionalizace Svazku obcí Brada.“ ve výši Kč 57.360,-. Celková částka na tuto akci činila
Kč 82.009,-, rozdíl byl vybrán od jednotlivých členských obcí podle počtu obyvatel, celkem
Kč 24.583,- - úprava rozpočtu na pol. 4121.
Další úprava rozpočtu příjmů byla provedena podle poskytnuté dotace z Krajského programu
obnovy venkova na realizaci akce nazvané „Bezpečně a příjemně ve Svazku obcí Brada“ ve
výši Kč 375.000,- ( 132.446,- investiční, 242.554,- neinvestiční).
Skutečné náklady na celou akci činily Kč 625.047,- , rozdíl Kč 250.000,- ( 88.298, investiční a 161.722,- neinvestiční) byl vybrán od členských obcí podle počtu obyvatel.
Úprava rozpočtu ve výdajích souvisí s poskytnutými dotacemi.
2) Účelové fondy
DSO netvoří žádné účelové fondy.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Celkové částky poskytnutých dotací byly úplně vyčerpány v souladu s podmínkami
poskytnutí dotací.
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Přezkoumání za rok 2010 vykonaly Denisa Aixnerová, kontrolor pověřený řízením
přezkoumání a Šárka Šábrtová, kontrolor z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 6.10.2010 a 9.5.2011.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Brada za rok
2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Brada za rok 2010 se neuvádí žádná
rizika dle §10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.
5) Doplňující informace o majetku Svazku obcí Brada
zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu u KB k 31.12.2010
dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2010
drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2010

Kč 51.097,77
Kč 739.517,Kč 375.303,-

Vyvěšeno: 6.6.2011
Svěšeno: 22.6.2011

Helena Červová, předsedkyně DSO

