
Závěrečný účet obce Dubno za rok 2010 
 

     Základní údaje o p říjmech a výdajích uskute čněných ve sledovaném období: 

 

PŘÍJMY: 
Rozpočtované – schválený rozpočet:  Kč. 2.851.800,- 
                           upravený rozpočet:   Kč 3.593,820,- 
 
Skutečné :                                            Kč 3.512.472,30 
  
 
VÝDAJE: 
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč 2.651.000,- 
                           upravený rozpočet:  Kč 3.349.600,- 
 
Skutečné:                                            Kč 2.785.376,27 
 
Rozdíl mezi skute čnými p říjmy a skute čnými výdaji je zisk K č 736.096,03. 
 
     Celkový stav peněžních prostředků na běžném účtu u České spořitelny činní Kč 
2.575.899,56 k 31. 12. 2010. 
 
     Obec Dubno hospodařila záčátkem roku 2010 podle rozpočtového provizoria 
schváleného na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2009 a rozpočtu, který byl 
schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 24. 2. 2010. Změny rozpočtu byly 
v průběhu roku provedeny rozpočtovými opatřeními. 
 
     Obec měla v roce 2010 příjmy z prodeje dřeva Kč 283.178,50 a příjmy z nájmu Kč 
130.600,- . 
 
     Obec nevede hospodářskou činnost. 
 
     Zpráva o výsledku p řekoumání hospoda ření obce za rok 2010 
 
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha 
dne 14. 2. 2011 na žádost obce. 
(Zpráva tvoří přílohu závěrečného účtu) 
 
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které ne vždy jdou odstanit, lze jim pouze 
předcházet v následujícím období, to je v roce 2011. 
 



 
 
 
Hodnota majetku obce k 31. 12. 2010 činní K č 37.136.251,10 
Z toho:  

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek  Kč       178.603,- 
- drobný dlouhodoný hmotný majetek  Kč       606.455,10 
- stavby       Kč  22.851.410,-  
- samostatné movité věci    Kč       211.652,- 
- pozemky      Kč  11.645.580,- 
- nedokončený dlouhodobý majetek  Kč    1.642.550,- 

 

 
Finanční závazky k 31. 12. 2010 činní K č 186.913,21 
Z toho: 

- neuhrazené dodavatelské faktury  Kč     112.277,21 
- za zaměstnanci     Kč       46.587,- 
- ostatní (soc. a zdrav.pojištění, daň)  Kč       28.049,- 

 
Pohledávky k 31. 12. 2010 čiiní K č 850,- 

- odběratelské faktury    Kč           850,- 
 
 

Vyúčtování finan čních vztak ů ke státnímu rozpo čtu a ostatním rozpo čtům 
veřejné úrovn ě 

- na výkon státní správy ve výši Kč 79.800,- 
Dotace je vyúčtovaná ve výdajích, které souvisí s výkonem státní správy. 

- na volby do senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí Kč 16.000,- , 
utraceno Kč 10.685,-, vráceno Kč 5.315,- (UZ 98187) 

- na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kč 10.838,- , vyúčtováno 
ve výdajích (UZ 98071) 

- na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 Kč 1.591,- , 
vyučtováno ve výdajích (UZ 98005) 

- na motýlí louku Pichce Kč 105.600,- , finanční prostředky byly připsány na 
účet dne 16. 11. 2010, ale dne 3. 11. 2010 již byla uhrazena faktura č. 152/10 
firmě pí. Falcová – zahradnické práce na motýlí stepi Kč 105.600,- 

- na les Kč 22.284,- , částka byla použita na obnovu lesa – sazenice, postřiky, 
mzdu hospodáře 
 

Obec nemá založeny ú čelové fondy. 
 
 
 



Členství obce v dobrovolném svazku obcí 
 
     Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 

- výše příspěvku za rok 2010     Kč    1.310,- 
   
 
Obec poskytla p říspěvek 
 
     SDH Dubno  

- dle rozpočtu mělo být poskytnuto  Kč 40.000,- , využito bylo pouze Kč 24.919,-
Faktura č. 190/10 na částku Kč 14.968,- ze dne 30. 12. 2010 se přesunula až 
do roku 2011, na základě data úhrady. Takže bylo nevyužito Kč 15.081,-. 
 

Přílohou  závěrečného rozpočtu je podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a 
výdajů obce Dubno za rok 2010 v plném členění podle rozpočtové skladby. 
 
 
 
                                                             
 
 
Závěrečný účet obce za rok 2010 byl projednán a schválen na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Dubno dne 16. 5. 2011. 
 

 

Přílohy: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2010 

Plnění rozpočtu podle položek za období 1 až 13/2010 

 

Vyvěšeno:  2. 5. 2011 

Sejmuto:  17. 5. 2011  
 
 
 
                                                            Milan Pilous 
                                                                starosta 


