Závěrečný účet za rok 2010 Obce Vinec IČ 00508900,
se sídlem Vinec 49, 293 01 Mladá Boleslav
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč)
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

2.335.800,--

2.736.800,--

2.712.238,44

283.000,--

199.406,--

196.502,99

2.000,--

3.000,--

2.155,--

63.960,--

88.135,--

88.135,--

Příjmy celkem

2.684.760,--

3.027.341,--

2.999.031,43

Třída 5 – Běžné výdaje

3.353.815,--

3.487.996,--

2.321.773,38

135.000,--

343.400,--

202.829,--

Výdaje celkem

3.488.815,--

3.831.396,--

2.524.602,38

Saldo: Příjmy – výdaje

-804.055,--

-804.055,--

474.429,05

804.055,--

804.055,--

-474.429,05

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Plnění k 31.12.2010

Třída 8 – Financování
prostředky minulých let

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném znění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a je k nahlédnutí na obecním úřadu (Výkaz FIN 2 – 12).
Obec neprovozuje hospodářskou činnost, netvořila v roce 2010 žádné účelové fondy ani nezřídila žádnou
příspěvkovou organizaci.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 88.135,-- Kč, v tom dotace na výkon státní správy
63.900,-- Kč, na volby do Parlamentu ČR 10.002,50 Kč, na volby do zastupitelstva 12.819,50 Kč a na
sčítání lidu 1.413,-- Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány a řádně vyúčtovány.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20. 4. 2011.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které byly již napraveny (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému
účtu.
Přílohy: č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, č. 2 – Zpráva o výsledku hospodaření za rok
2010

Ve Vinci dne:
Vyvěšeno dne:

10. 5. 2011
10. 5. 2011
Vladimír Štecha

Sejmuto dne:

starosta obce

Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
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