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Záverecný úcet Svazku obcí
mikroregionu Kourimsko

za rok 2 O1 O

v souladu se zákonem o obcích C.128/2000 Sb., § 43 a v návaznosti na zák. o rozpoctových
pravidlech územních rozpoctu C.250/2000 Sb. § 17, dovolujeme si Vám predložit údaje o
rocním hospodarení SO mikroregionu Kourimsko, souhrnne zpracované do záverecného
úctu. Nedílnou soucástí predkládaného záverecného úctu je Zpráva o prezkoumání
hospodarení SO mikroregionu Kourimsko. O prezkoumání hospodarení za rok 2010
požádal, v souladu se zák.128/2000 Sb. § 42, predseda SO Krajský úrad Stredoceského
kraje, odbor kontroly, Zborovská 11,15021 Praha 5. Prezkoumání hospodarení za rok 2010
bylo odborem kontroly provedeno 9.11. 2010 a 8.3. 2011. Pri prezkoumání hospodarení
za rok 2010 nebyly kontrolním orgánem zjišteny chyby a nedostatky.
Rozpocet na rok 2010 byl projednán a schválen na jednání SO dne 15.12. 2009. SO schválil
pro rok 2010 dve rozpoctová opatrení. 1. rozpoctové opatrení bylo schváleno na jednání SO
dne 15.6. 2010 a 2. rozpoctové opatrení bylo schváleno dne 9.12. 2010.

Príjmy a výdaje k 31.12. 2010

580.668,66 Kc
105.258,00 Kc

- 475.410,66 Kc
+475.410,66 Kc

Stav na úctu Svazku obcí mikroregionu Kourimsko:

Název bank,
Komercní banka Kolín b.ú.

Stav k 1.1. 2010

7.574,55 Kc

Stav k 31.12.2010

482.985,21 Kc

2.691,66 Kc
577.977,00 Kc

Nedanové príjmy:
Jedná se o príjmy z úroku na bežném úctu, proplacené DPH k dotaci

Dotace prijaté v roce 2010

(komplexní vzdelávací
137.220,-- Kc
440.757,-- Kc

01. 4121

pol. 4113

v

Výdajová cást rozpoctu:
Bežné výdaje: celkem 105.258,-- Kc

V roce 2008-2009 se uskutecnil projekt z Programu rozvoje venkova CR nazvaný Komplexní
vzdelávací program pro obcany Kourimska, v roce 2009 byl vyúctován a následne 1.2. 2010
proplacen jako dotace ze SZIF ( Státní zemedelský intervencní fond )ve výši 440.757,-- Kc. .
Na základe žádosti podané predsedou svazku byla priznána i zaplacená dan z pridané
hodnoty a zaslána ve výši 2.606,-- Kc dne 23.3. 2010 také na úcet SO. Tuto dan zaplatil
Podpurný garancní rolnický a lesnický fond (PGRLF).
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Inventarizace majetku 80
Fyzická inventarizace majetku 80, dokladová inventarizace pohledávek, závazku a
rozvahových a podrozvahových úctu byla provedena k 31.12. 2010. 80 hospodarí
s majetkem v hodnote 1,608.771,15 Kc. Majetek v operativní evidenci 698.460,-- Kc.
V hospodarení 80 nebyly vykázány žádné závazky ani pohledávky po lhute splatnosti.

Zástavní práva na majetek 80 - nebyla uzavrena
Prevody majetku - neuskutecneny
Prijetí nebo poskytnutí úveru - neuskutecneno
Rucení majetkem - neuskutecneno

Prílohami Záverecného úctu jsou:
Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2010
Výkaz o plnení rozpoctu v podrobném clenení podle rozpoctové skladby FIN 2-12M k 31.12.
2010
Výkaz Rozvaha k 31.12.2010
Výkaz Zisku a ztráty k 31.12. 2010
Výkaz Príloha k 31.12. 2010
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Predseda svazku obcí

Mikroregionu Kourimsko
František Protiva

Záverecný úcet je po dobu 15 dnu zverejnen na úredních deskách všech obcí, které jsou cleny SO
mikroregionu Kourimsko.

Prílohy vzhledem k obsáhlosti jsou pripraveny k nahlédnutí u predsedy SO pana Františka Protivy,
Obecní úrad Dolní Chvatliny.
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Vyvešeno: 9.6. 2011
Sejmuto:
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