Závěrečný účet Obce Daleké Dušníky (IČO 00242071)
za rok 2011
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/2000 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2011 (v Kč)

Příjmy :

Schválený rozpočet
3 335 000

3. rozp. opatření
3 236 269

Skutečnost
3 236 267,40

Výdaje :

12 785 000

1 948 569

1 948 537,60

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011, který je přílohou závěrečného účtu.

Základní členění příjmů a výdajů dle skutečnosti :
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem :

3 057 183,61
56 214,79
39 900,00
82 969,00
3 236 267,40

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

1 510 710,60
437 827,00
1 948 537,60

Významné akce r. 2011
V roce 2011 obec zrealizovala v budově obecního úřadu nový hromosvod, výměnu oken a
vstupních dveří.
Byly vyměněny další zastaralé a nefunkční lampy veřejného osvětlení.
V lednu 2011 byla podána žádost o dotaci na stavbu ČOV a technologii, která nám nebyla
poskytnuta, ale v rozpočtu na r.2011 bylo s touto akcí počítáno.
Jiné významné investiční akce nebyly v roce 2011 uskutečněny .

Přehled přijatých dotací :
Neinvestiční dotace – dotační vztah
Neinvestiční dotace – Sčítání lidu 2011
Celkem dotace

80 800,00
2 169,00
82 969,00

Jiné dotace ze státního rozpočtu poskytnuty nebyly.

Finanční majetek, pohledávky a závazky obce k 31.12.2011
a) finanční majetek: zůstatek na běžných účtech k 31.12.2011
zůstatek v pokladně k 31.12.2011

7 446 064,19
11 673,00

b) pohledávky obce k 31.12.2011
c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2011

118 290,00
6 490,00

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011:
Bylo provedeno dne 28.2.2012 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
( §10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. )

Přijatá opatření - žádná

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- FIN 2-12M

Tabulka Finančního vypořádání dotací

Vyvěšeno dne : 2.4.2012
Sejmuto dne:
Schváleno dne:

