Závěrečný účet obce Říčky v OH
za rok 2010
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010:
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Příjmy: daňové
1.749.400,2.266.390,2.266.395,16
nedaňové
257.000,467.880,467.869,17
kapitálové
0,3.150,3.150,přijaté dotace
79.800,119.110,119.111,----------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
2.086.200,2.856.530,2.856.525,33
Výdaje: běžné
1.486.200,1.619.260,1.619.212,93
kapitálové
300.000,598.020,598.016,----------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
1.786.200,2.217.280,2.217.228,93
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

639.296,40
-639.296,40

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou (Fin 2-12M období 12/2010)

V roce 2010 neproběhly žádné investice ani významné prodeje/koupě majetku.

2. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2010
Obec má k 31.12.2010 jeden běžný účet u České spořitelny se zůstatkem 757.781,01 Kč.
Pokladna má povinný zůstatek 0,-Kč.
3. Vyúčtování dotací – viz. samostatná příloha

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob
Stav majetku k 31.12.2010
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmot. majetek
Dlohodobý hmotný majetek
- z toho stavby (021)
- pozemky (031)
- samostatné movité věci (022)
- DDHM (028)
- nedokončený DHM (042)
Finanční majetek (069)
Oběžná aktiva
Pohledávky
BÚ

39.820.021,20
140.625,39.659.396,20
37.386.420,60
2.046.595,80
51.037,90
155.341,90
0,20.000,1.138.160,01
380.379,757.781,01

Aktiva celkem (po korekci) 40.778.834,31
Pasiva celkem
40.778.834,31
Příloha (Rozvaha za období 12/2010)
5. Závazky
Obec eviduje tyto závazky: zákonné pojištění z mezd 12/10 ve výši 233,-Kč
nevyplacené mzdy 12/10 ve výši 31.544,-Kč
SP a ZP z mezd 12/10 ve výši 10.996,-Kč
daň z mezd 12/10 ve výši 3.777,-Kč
Telefónica O2 216,-Kč
Hascom 1.548,- Kč
Jaroslav Meliš 6.965,- Kč
Conel 284,40 Kč
FIEDLER-MÁGR 2.276,87 Kč
přijaté zálohy od občanů 1.410,-Kč
vše ve lhůtě splatnosti.

6. Pohledávky
Obec eviduje tyto pohledávky: poskytnuté dodavatelské zálohy 9.500,zálohy ČEZ 155.727,zálohy vodné stočné 24.000,popl. komunální odpad 24.400,popl. rekreační pobyt 35.000,popl. ubytovací kapacita 54.250,popl. za psa 100,-

7. Výsledek hospodaření
Výsledkem hospodaření obce za rok 2010 je + 1.322.156,69 Kč
Příloha (Výkaz zisku a ztrát období 12/2010)
8. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce – viz. samostatná příloha

Pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách

razítko obce a podpis starosty

Vyvěšeno dne ..................
Sejmuto dne .................

