Závěrečný účet Svazku obcí Podchlumí za rok 2010
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
schválený rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování prostředky minulých
let

upravený rozpočet

plnění
19,90

110 000,-

11 200,-

19,90
11 018,-

110 000,-

11 200,-

11 018,-

110 000,-

11 200,-

10 998,10

Stav základního běžného účtu k 1.1. 2010
Stav základního běžného účtu k 31.12. 2010

110 344,77 Kč
99 346,67 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů , výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
v Záchlumí u účetní svazku obcí ( výkaz FIN 2-12 M měsíc 12 )

2) Hospodářská činnost svazku obcí
Svazek obcí hospodářskou činnost nevede .

3) Rozpis přijatých dotací
V roce 2010 Svazek obcí Podchlumí neměl žádné dotace od obcí. K financování výdajů byl
použit přebytek hospodaření z let minulých.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace ze státního rozpočtu Svazek obcí v roce 2010 žádné neobdržel.
5) Půjčky a úvěry
Svazek obcí v roce 2010 nepřijal a neposkytl žádné půjčky, nepřijal a neposkytl žádné úvěry.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podchlumí za rok 2010
Přezkoumání hospodaření provedly : kontrolor pověřený řízením přezkoumání Jitka Dušková
a kontrolor Zdeňka Škarková
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 5.10.2010 a 5.5.2011

Závěr zprávy : při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podchlumí za
rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2010 je
přílohou závěrečného účtu svazku obcí a je k nahlédnutí na obecním úřadě v Záchlumí u
účetní svazku obcí

Závěrečný účet svazku obcí byl vyvěšen : 9.5.2011
sejmut : ………………………….

Byl schválen Valnou hromadou Svazku obcí ………………………….

