
Závěrečný účet obce Březina
za rok  2010

návrh

(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                               574.150,--                574.450,--                  697.714,02
                    nedaňové                             57.000,--                  71.460,--                    81.596,85
                    kapitálové                                     0,--                           0,--                              0,--
                    přijaté dotace                        79.800,--               127.239,--                   127.239,-- 
                    ------------------------------------------------------------------------------------------------
                    celkem                              710.950,--                773.149,--                  906.549,87

      Výdaje  :  běžné                                 434.100,--                612.300,--                   512.562,89
                       kapitálové                       1.500.000,--             1.422.630,--               1.257.118,--   
                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
                       celkem                            1,934.100,--             2.034.930,--                1.769.680,89

      Saldo příjmů a výdajů  po konsolidaci                                                             -  863.131,02 
     Financování po konsolidaci                                                                                   863.131,02
        
       Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č.1 (FIN 2-12M období 12/2010).
       V roce 2010 bylo plnění daňových příjmů větší než předpokládal schválený rozpočet, který 

vycházel  ze  skutečnosti  roku 2007 –  došlo  k výraznému  nárůstu  u  výnosu  daně  z příjmů 
fyz.osob ze samostatně výdělečné činnosti. Výjimkou byl výnos u daně z příjmu právnických 
osob, kde došlo oproti očekávanému rozpočtu k poklesu. Naopak velký nárůst proběhl u daně 
z přidané hodnoty. Významný podíl na příjmech tvořily podíly na zisku a dividendách ve výši 
37.740,- Kč. Součástí příjmů roku 2010 byly rovněž dotace ve výši 17.550,- Kč na výdaje 
spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny – dotace byla vyčerpána ve výši 14.275,- 
Kč a nevyčerpané prostředky ve výši 3.275,- Kč byly vypořádány (vráceny) v roce 2011. Dále 
obec obdržela dotaci 29.000,- Kč na volby do obecních zastupitelstev spojené s volbami do 
části Senátu v říjnu 2010, z této dotace bylo vyčerpáno 17.187,- Kč a částka 11.813 Kč byla 
vrácena v rámci finančního vypořádání v únoru 2011. A rovněž obec obdržela dotaci 889,- Kč 
na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011, ze které v roce 2010 vyčerpala 
částku 839,- Kč a vratka ve výši 50,- Kč byla provedena v únoru 2011. 

       V roce 2010 byly realizovány následující významné investice – kanalizace 1,121.786,- Kč, 
veřejné osvětlení  109.191,- Kč. Významnou část výdajů roku 2010 tvořily výdaje za svoz 
komunálního odpadu 95.019,- Kč, náklady na žáky dojíždějící do jičínských škol (viz bod 3) 
ve výši 37.353,- Kč, mzdové náklady na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň 42.347,- Kč, 
odměny členů zastupitelstva včetně povinných odvodů na zdravotní  pojištění  40.022,- Kč, 
mzdové náklady související s chodem úřadu 46.110,- Kč, elektrika 22.837,- Kč, příspěvek pro 
hasiče 40.000,- Kč a nákup drobného majetku hasičům ve výši 12.505,- Kč. 
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      2. Zůstatky na bankovním účtu a v     pokladně ke dni 31.12.2010  
        Obec vede jeden účet v České spořitelně  a.s. pobočka Jičín
          Základní běžný účet            - zůstatek       1,568.221,96   Kč
          Pokladna                             -  zůstatek           0  (k 31.12. musí být zůstatek nula)   
                  
     3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
         Přijaté dotace                                                                              

neinvestiční transfer ze st. rozpočtu   (pol. 4112)
-  příspěvek na výkon státní správy                                  79.800,-  Kč  
neinvestiční transfer z všeob.pokladny st. rozpočtu   (pol. 4111)
- Dotace na výdaje na volby do PS                                 17.550,-  Kč  
- Dotace na výdaje na volby do ZO+Senát                              29.000,-  Kč  
- Dotace na výdaje na SLBD 2011                                      889,-  Kč  

           Poskytnuté dotace 
 neinv.dotace obcím  (pol.5321)

            -      příspěvek na školní docházku do Jičína                                    37.353,- Kč 

       4.  Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků
       Stav majetku  k 31.12.2010

               Stálá aktiva   
               Dlouhodobý hmotný majetek                     4,270.190,47 Kč  
               -   z toho stavby   (021)                                                                  1.197.313,90   Kč
               -   pozemky          (031)                                                                     853.644,57  Kč 
               -  samostatné movité věci (022)                                                         113.500,-    Kč
               -  nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)                       2.105.732,-    Kč
                Finanční majetek   (069) -akcie                     34.000,-   Kč 

              Oběžná aktiva   
               Zásoby                                                             8.743,-    Kč
               Pohledávky                                                    31.571,-    Kč  
               BÚ                                                                  1,568.221,96 Kč  
               Aktiva celkem                                         4.304.190,47 Kč
               Pasiva celkem                                          4.304.190,47 Kč    

        5.  Závazky    
             K 31.12.2010 obec má závazky vyplývající z neuhrazených faktur k TS Jičín ve výši 3.920,- 

Kč, ke společnosti SKS ve výši 5.119,- Kč, ke společnosti DUSTRA s.r.o. ve výši 1.932,- 
Kč a společnosti ATRIUM STAVBY s.r.o. ve výši 710.677,- Kč, vše kromě závazku ke 
společnosti DUSTRA s.r.o. jsou závazky ve lhůtě splatnosti. 
Dále obce eviduje k 31.12.2010 závazky z nevyplacených mezd za období prosinec 2010  
ve výši 7.276,- Kč a s tím související ke zdravotním pojišťovnám 1.817,- Kč a  finančnímu 
úřadu 2.613,- Kč.

6.  Pohledávky 
  Obec vykazuje k 31.12.2010 pohledávky ve lhůtě splatnosti 31.3.2011 ve výši 5.620,- Kč a po 
lhůtě  splatnosti  ve  výši  5.620,-  Kč  za  pronájem  pozemků  Brusnické  zemědělské  s.r.o., 
pohledávku  ve  lhůtě  splatnosti  za  společností  EKO-KOM  a.s.  ve  výši  4.541,-  Kč  a 
v podrozvahové evidenci 17.358,- Kč za pronájem pozemků Agrodružstvo Staré místo a Velišské 
zemědělské a.s.
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             Poskytnuté provozní zálohy uhrazené 
             Provozní zálohy (elektrika)                          15.240,- Kč  (314 00)
        
       7. Prodej nemovitého majetku
             V roce 2010 nedošlo k prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví obce.                 
      
      8. Zpráva o  přezkoumání hospodaření Obce Březina za rok 2010  
          Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje  dne  26.1.2011.

Při  přezkoumání  hospodaření  podle  §  10  odst.2  zákona  č.420/2004  Sb.,  o  přezkoumání 
hospodaření  územních   samosprávních  celků  a  dobrovolných  svazků  obcí  nebyly  zjištěny 
chyby a nedostatky - viz příloha č.2 - zpráva o přezkumu.

            Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce           
            Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem auditu na veřejném zasedání OÚ dne 

16.2.2011. 
                               
     10. Návrh na usnesení 
           Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  souhlas  s celoročním  hospodařením obce  

za rok 2010 bez výhrad.
         
         Ve Březině dne 16.2.2011

         Zpracovala : Ing. Monika Stránská

                                                            Libor Valenta
                starosta obce

 

           Vyvěšeno dne :  

(Pozn. Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách.)

           Sejmuto   dne :   

Zveřejněno na elektronické úřední desce od-do:
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