Závěrečný účet obce Dubno za rok 2011
Základní údaje o příjmech a výdajích uskutečněných ve sledovaném období:

PŘÍJMY:
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč. 3.520.000,upravený rozpočet: Kč 3.919.540,Skutečné :

Kč 3.677.150,03

VÝDAJE:
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč 3.520.000,upravený rozpočet: Kč 3.733.455,Skutečné:

Kč 3.071.848,40

Rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji je zisk Kč 605.301,63.
Celkový stav peněžních prostředků na běžném účtu u České spořitelny činní Kč
3.181.201,19 k 31. 12. 2011.
Obec Dubno hospodařila záčátkem roku 2011 podle rozpočtového provizoria
schváleného na 2. zasedání zastupitelstva dne 29. 12. 2010 a následně dle rozpočtu,
který byl schválen zastupitelstvem obce na 3. zasedání zastupitelstva dne 21. 2.
2011jako vyrovnaný. Změny rozpočtu byly v průběhu roku provedeny rozpočtovými
opatřeními.
Obec měla v roce 2011 příjmy z prodeje dřeva Kč 209.005,- a příjmy z nájmu Kč
259.631,50,- .
Obec nevede hospodářskou činnost.
Zpráva o výsledku překoumání hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha
dne 14. 3. 2012 na žádost obce.
(Zpráva tvoří přílohu závěrečného účtu)
Byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, které nemají závažnost podstatných
nedostatků. Jedná se především o nedostatky z minulých let.

Hodnota majetku obce k 31. 12. 2011 činní Kč
Z toho:
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- drobný dlouhodoný hmotný majetek
- stavby
- samostatné movité věci
- pozemky
- nedokončený dlouhodobý majetek
- kulturní předměty
- ceniny

Finanční závazky k 31. 12. 2011 činní Kč
Z toho:
- neuhrazené dodavatelské faktury
- za zaměstnanci
- ostatní (soc. a zdrav.pojištění, daň)
- krátkodobé přijaté zálohy – územní plán
Pohledávky k 31. 12. 2011 čiiní Kč 0

Kč
197.699,Kč
595.892,Kč 25.320.053,Kč
272.497,Kč 12.087.639,Kč
291.168,Kč
45.900,Kč
130,-

Kč
Kč
Kč
Kč

32.715,60
53.891,33.237,175.000,-

Vyúčtování finančních vztaků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
- na výkon státní správy ve výši Kč 60.100,- , která byla připisována pravidelně
každý měsíc v částce Kč 5.010,- na účet obce
Dotace je vyúčtovaná ve výdajích, které souvisí s výkonem státní správy.
- dotace spojená se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 na částku Kč
1.412,- , byla vrácena v plné výši (UZ 98005)
- dotace na motýlí louku Pichce Kč 155.000,- , finanční prostředky byly připsány
na účet dne 13. 12. 2011 a vyúčtovány fakturami č. 128, 140, 170 a 176 od
firmy Martin Roušal Dubno 62 (UZ 15091)
- finanční příspěvek na výdaje věcného a technického vybavení jednotky SDH
v částce Kč 1.040,- byla přijata 5. 12. 2011 a použita na tecnickou prohlídku
vozdila AVIA PB 79-25 (UZ 14004)
- neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR v částce Kč 57.000,- . Tato dotace
byla žádána a použita pro pořízení plovoucího čerpadla s hadicemi pro
vybavení místního SDH. Celková částka čerpadla s příslušenstvím byla Kč
61.901,-, to znamená, že rozdíl mezi částkami Kč 4.901,- uhradila obec
z rozpočtu obce

-

příspěvek na les ve výši Kč 94.900,- (poukázán na účet dne 21. 9. 2011) a
příspěvek Kč 8.800,- (poukázán na účet dne 2. 12. 2011), oba příspěvky byly
použity na obnovu lesa – sazenice, postřiky, mzdu hospodáře

Obec nemá založeny účelové fondy.

Členství obce v dobrovolném svazku obcí
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
- výše příspěvku za rok 2011

Kč

1.315,-

Obec poskytla příspěvek
SDH Dubno
- dle rozpočtu mělo být poskytnuto Kč 40.000,- , využito bylo Kč 32.003,-

Přílohou závěrečného rozpočtu je podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů obce Dubno za rok 2011 v plném členění podle rozpočtové skladby.

Závěrečný účet obce Dubno byl schválen bez výhrad na 9. zasedání zastupitelstva
obce Dubno dne 11. 6. 2012.

Milan Pilous
starosta obce

Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2011
Plnění rozpočtu podle položek za období 1 až 13/2011
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