ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Obce Ovesné Kladruby
(dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17)

ZA ROK 2010

Přílohy: Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2 – 12 za 13/2010
Výkaz zisku a ztráty za období 13/2010
Zápis z dílčího přezkoumání hosp. obce za rok 2010 z 2. 12. 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. obce za rok 2010 z 3. 5. 2011
Soupis majetku k 31.12.2010

I.
Rozpočet

Obecní zastupitelstvo Ovesné Kladruby schválilo vyrovnaný rozpočet obce pro rok
2010, členěný na oddíly a paragrafy.
Rozpočet schválený:
příjmy
3 000 000,výdaje
3 000 000,V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření. Rozpočet byl tak celkově
navýšen v příjmech o 68.490,-- Kč na celkový objem 3,392.651,49 Kč a ve
výdajích o 68. 490,-- Kč na celkový objem 3, 392 651,49 Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou uvedeny v přiloženém výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Fin 2-12M
V tomto roce přijala obec výše uvedené dotace v celkové částce Kč 260.313,-VPP – z EU

(4116 UZ 13234)

222.261,00 Kč

Dotace na sčítání lidu

(4111 UZ 98005)

992,00 Kč

Volby do parlamentu ČR

(4111 UZ 98071)

22.592,00 Kč

Volby do .zastupitelstev úz.samospráv

(4111 UZ 98187)

14.468.00 Kč

Vyúčtování dotací:
VPP : veškeré dotace na VPP byly použity na platby zaměstnanců z ÚP
Dotace na sčítání lidu: celkové náklady činily 992,-- byly použity na nákup
kancelářských potřeb
Volby do parlamentu: Původní dotace na volby činila 22.700,-- Výdaje byly
použity dle Směrnic v celkové výši 22.592,-- Kč . Proto obec vracela na účet KUKK
Kč 108,-- Kč
Volby do zastupitelstev úz.samospráv: Původní dotace na volby činila 25.362,-Výdaje byly použity dle Směrnic v celkové výši 14.468,-- Kč . Proto obec vracela
na účet KUKK Kč 10.894,-- Kč
II.
Plnění rozpočtu

Příjmy po konsolidaci:
Rozpočet po rozp.změnách : 3, 068.490,-- Kč
Výsledek od počátku roku : 3,392,651,49 Kč
Plnění příjmů v
:
110,56 %

Výdaje po konsolidaci:
Rozpočet po rozp.změnách

: 3, 068.490,-- Kč

Výsledek od počátku roku
Plnění příjmů v

: 2,440,344,54 Kč
:
79,53 %

Podrobné členění příjmů i výdajů je obsaženo v příloze : Výkaz Fin 2-12M za
období 13/2010.
Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci: : 952.306,95 Kč
Celkový stav hospodaření obce(stav BV) : 5,971.716,86 Kč

III.
Výkaz zisku a ztrát
Obec Ovesné Kladruby v roce 2010 účtovala na nákladových a výnosových účtech.
Podrobné členění je obsaženo v příloze : Výkaz zisku a ztrát.

IV.
Inventarizace
Inventarizace veškerého majetku obce k 31. 12. 2010 proběhla dle platných předpisů
a v řádném termínu.
Obec disponuje z majetkem v hodnotě Kč 24,935.626,14 Kč. Podrobné členění
majetku (hmotného a nehmotného) je obsažen v inventurním seznamu, který je
nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu za rok 2010

V.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Karlovarského
kraje, pí Dana Bumbalová, Helena Rybová, p. Mojmír Kalvoda . Přezkoumání
bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků dne 3.5.2011.
Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
V Ovesných Kladrubech 7. 6. 2011
Zpracovala: Hurtíková

