Závěrečný účet Obce Daleké Dušníky za rok 2010
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/2000 Sb.)
Plnění rozpočtu obce v roce 2010 (v Kč)
Příjmy :

Schválený rozpočet
3 475 000

4. rozp. opatření
3 763 020

Skutečnost
3 762 736,07

Výdaje :

5 380 000

3 763 020

3 289 074,10

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2010, který je přílohou závěrečného účtu.
Základní členění příjmů a výdajů dle skutečnosti :
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem :

3 062 993,10
411 284,97
13 938,00
274 520,00
3 762 736,07

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

2 050 584,30
1 238 489,80
3 289 074,10

Významné akce r. 2010
V roce 2010 pokračovala modernizace kabin TJ Sokol Daleké Dušníky, které jsou majetkem
obce. Z části z dotace byla rekonstruována kaplička v Druhlicích. V průběhu roku byly
vyměněny další zastaralé a nefunkční lampy veřejného osvětlení.
Byl schválen územní plán obce a projekt veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV do fáze
stavebních povolení s nabytím právní moci.
Jiné významné investiční akce nebyly v roce 2010 uskutečněny .
Z důvodu neuskutečnění plánovaných výdajů a neplánovaných příjmů skončil rozpočet obce
za rok 2010 jako přebytkový.
Přehled přijatých dotací :
Neinvestiční dotace – dotační vztah
Neinvestiční dotace – Volby do Parlamentu ČR
Neinvestiční dotace – Volby do zastupitelstev obcí
Neinvestiční dotace – Sčítání lidu 2011
Neinvestiční dotace – rekonstrukce kapličky Druhlice
Neinvestiční dotace – výdaje jednotek SDH
Celkem dotace
Jiné dotace ze státního rozpočtu poskytnuty nebyly.
Finanční majetek, pohledávky a závazky obce k 31.12.2010
a) finanční majetek: zůstatek na běžných účtech k 31.12.2010
zůstatek v pokladně k 31.12.2010
b) pohledávky obce k 31.12.2010
c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2010

108 000,00
12 855,00
12 952,00
2 368,00
56 000,00
345,00
192 520,00

6 158 334,39
5 969,00
82 880,60
14 036,80

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010:
Bylo provedeno dne 16.9.2010 a 18.3.2011 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání : nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- FIN 2-12M

Tento dokument byl zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obce
www.dalekedusniky.cz takto : vyvěšen dne
sejmut dne

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne:
Schváleno zastupitelstvem obce dne:

