OBEC MALETÍN
I O: 00302988
Záv re ný ú et obce za rok 2010
Legislativní rámec:
zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t
zákon . 128/200 Sb., o obcích
zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole
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OBEC MALETÍN, I O: 00302988

Na základ zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t zve ej uje obec Maletín
návrh na záv re ný ú et obce za rok 2010.
1. Pln ní p íjm a výdaj za kalendá ní rok 2010 (Výkaz Fin 2 – 12)
P íjmy
Da ové p íjmy
Neda ové p íjmy
Kapitálové p íjmy
P ijaté dotace
P íjmy celkem

skute nost
3.664.881,50
2.725.214,47
168.350,00
6.716.475,00
13.274.920,97

rozpo et schválený
4.075.190,00
1.068.600,00
20.000,00
141.500,00
5.305.290,00

rozpo et upravený
4.158.590,00
2.854.686,00
168.000,00
6.716.475,00
13.897.751,00

B žné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

6.726.988,56
110.466,00
6.837.454,56

4.810.890,00
56.000,00
4.866.890,00

7.459.853,00
126.000,00
7.585.853,00

P íloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2010 – Pln ní rozpo tu obce v plném len ní podle rozpo tové
skladby.
2. Hospoda ení s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
výsledek inventarizace:
Inventariza ní komise konstatuje, že stav ú etní odpovídá stavu skute nému, nebyly zjišt ny
inventariza ní rozdíly. B hem roku 2010 bylo vyhotoveno 12 protokol o vy azení v celkové hodnot
87.910,66, dále bylo vyhotoveno 19 protokol o za azení v celkové hodnot 510.004,00.
P íloha: Zápis inventariza ní komise, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2010.
3. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2010
P ezkoumání provedeno na základ žádosti obce a v souladu se zákonem . 420/2004 Sb., o
p ezkoumávání ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly krajského ú adu.
Záv r: P i p ezkoumání hospoda ení dne Maletín za rok 2010 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky (§
10 odst. 3 písm. a) zákona).
P íloha: Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2010.
4. Vyú tování finan ních prost edk ke státnímu rozpo tu, státním fond m a rozpo t m kraj a
dotace poskytnuté
ÚZ

ú el poskytnuté dotace

poskytnuté

00008
00017
00550
14004
98005
98071
98187
89511

Olomouc.kraj – hasi i
POV 2010
Olomouc. kraj – dotace na lesy
Dotace na JSDH Maletín
Dotace na s ítání lidu, dom a byt
Dotace na volby do PS R
Dotace na volby do Senátu a ZO
Dotace Komunikace „Za Potokem“

10.000,00
481.000,00
271.963,00
2.780,00
3.857,00
21.000,00
24.000,00
749.452,00
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erpání
10.000,00
481.000,00
271.963,00
2.780,00
3,857,00
13.186,00
12.664,00
0.00

89513
89512
89514
13324

Dotace Víceú elový areál
Dotace Komunikace „Za Potokem“
Dotace Víceú elový areál
Dotace na VPP v obci

591.047,00
2.247.550,00
1.773.142,00
399.452,00

0.00
0,00
0,00
399.452,00

5. Hospoda ení p ísp vkových organizací
P íjmy celkem:
- z toho p ísp vek obce
Výdaje celkem:
Hospodá ský výsledek

2.497.722,00
456.000,00
2.498.494,00
-772,00

Zastupitelstvo obce dne 28. 3. 2011 projednalo hospodá ský výsledek a schválilo, že ztráta bude
uhrazena erpáním rezervního fondu p ísp vkové organizace
P íloha: Výkazy PO – Rozvaha v . P ílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010
6. Hospoda ení Lesního družstva Háj – obec Maletín je lenem družstva
Výnosy celkem
Náklady celkem
hospodá ský výsledek - ztráta

18.134.012,61
18.239.421,31
105.408,70

lenská sch ze LD Háj schválila p evod z ú tu nerozd leného zisku minulých let ve výši 105.408,70 na
ú et neuhrazené ztráty.
Zastupitelstvo hospodá ský výsledek za rok 2010 projednala na zasedání dne 31. 3. 2011.
7. Tvorba a použití pen žních fond
Fond
Sociální fond

p íd l do fondu
27.424,00

erpání
22.367,00

z statek
5.381,75

8. P ehled poskytnutých p ísp vk a dotací v roce 2010
poskytnuté – komu
Sdružení Neratov
Charita Záb eh
Hospic na Sv. Kope ku
SDH Maletín
SROM Maletín
SROM Maletín
MS Hubert Maletín
TJ Maletín
TJ Maletín
TJ Maletín

ú el
úprava spole .prostor chrán ného
bydlení
provozní pot eby
p isp ní – nákup vysava e
kulturní innost, v cné vybavení
výchova mladých rybá
podpora kulturní innosti
podpora kulturní innosti
podpora mládeže – kopaná
sportovní využití – rozhod í
innost spolku

výše K
8.000,00
7.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
2.000,00
15.000,00

9. Cizí prost edky – p ehled erpání a splátek úv r a p j ek
V roce 2010 obce Maletín ne erpala cizí prost edky, doplatila úv ry erpané v p edcházejícím roce.
název akce
Úv r – Komunikace „Za Potokem“
Úv r – Dovybavení víceú elového areálu, p ístupové
chodníky
Úv r – Víceú elový areál
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výše splátky + doplatek
3.887.049,32
330.838,07
2.013.821,00

S celým obsahem záv re ného ú tu je možné se seznámit v kancelá i Obecního ú adu Maletín ve dnech:
PO
8.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 15.00
ST
8.00 – 16.00
T
8.00 – 15.00
PÁ
8.00 – 11.00

Vyv šeno: 11. kv tna 2011
S ato:

26. kv tna 2011

Schváleno zastupitelstvem obce dne 26. kv tna 2011.

___________________
starosta obce
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