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Návrh závěrečného účtu Obce Koclířov za r. 2010
podle § 17 zákona

Č.

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších pfedpisů

Rozpočet obce Kocliřov na r. 2010 byl schválen na
zastupitelstvu konaném dne 28. 12. 2009 s objemem
rozpočtových přijmů ve výši 9.121.000 Kč,
rozpočtových výdajů ve výši 8.181.000 Kč a
financováni v celkovém objemu 940.000 Kč a byl
schválen jako rozpočet vyrovnaný. Zůstatek běžného
účtu k 1.1. 2010 byl ve výši -85.391,36,- Kč (čerpal
se kontokorentni úvěr) a zůstatek běžného účtu
k 31.12.2010 byl-184.932,59 Kč.
I. Plnění přijmů a výdajů:
Schválený rozpočet obce na r. 2010 byl
v průběhu roku upravován rozpočtovýmiopatřenimi.
Rozpočtové opatření
1 bylo schválené
usnesenim zastupitelstva obce Kocliřov 412010 ze
dne 30. 6. 2010 a to tak, že rozpočtové přijmy byly
upraveny na částku 9728,1 tis. Kč, rozpočtové
výdaje na 8.788,1 tis. Kč a část financováni na
částku výši 940 tis. Kč.
č.

č.

Rozpočtové opatření
2 bylo schválené
usnesenim zastupitelstva obce Kocliřov Č. 6/2010 ze
dne 13. 10. 2010 a to tak, že rozpočtové přijmy byly
upraveny na částku 10.305.870 Kč, rozpočtové
výdaje na 9.365.870 Kč a část financováni na částku
výši 940.000 Kč.
č.

Rozpočtové opatření
3 bylo schválené
usnesenim zastupitelstva obce Kocliřov Č. 9(3)/2010
ze dne 28. 12. 2010 a to tak, že rozpočtové přijmy
byly upraveny na částku 10.344.300 Kč, rozpočtové
výdaje na 9.546.150 Kč a část financováni na částku
výši 901.640 Kč.
č.

V přijmové části bylo nejvýznamnějšim
zdrojem čerpáni přijmů: Přijem ze sdilených dani ve
výši 5.469.351,50 Kč, přijem za provoz a likvidaci
odpadu ve výši 325.028 Kč, přijem za vytěženou
dřevni hmotu z obecniho lesa a ost. (723.811 Kč),
pronájem bytů a záloh na služby (906.348 Kč),
pronájem DPS a zálohy na služby (428.190 Kč),
nebytových prostor ve vlastnictvi obce (330.156 Kč),

pronájem pozemků (89.384 Kč), přijmy z prodeje
pozemků (113.026 Kč). Celkové příjmy rozpočtu
obce Koclířov za rok 2010 činily 10.397.912,41
Kč.
Z výdajové
části
rozpočtu
činily
nejvýznamnějšl položky výdaje na práce souvisejlci
s těžbou, pňbližovánlm a přepravou dřeva z ob. lesa,
správu v lesnim hospodářství včetně odborného
lesniho hospodáře, ochranné pomůcky (603.609 Kč),
údržbu komunikaci
(144.548 Kč), provoz
přispěvkové organizace ZŠ a MŠ Kocllřov včetně
schválené neinvestični dotace a projektové
dokumentace na přestavbu ZŠ (1.071986,55 Kč),
náklady na zabezpečeni činnosti Regionální školy
obnovy venkova obce Kocliřov (62.738 Kč), provoz
obecni knihovny s čítárnou pro děti a mládež včetně
osobnich výdajů pro knihovnici (143.407 Kč),
zabezpečeni vydáváni Kocliřovského zpravodaje
(80.110 Kč), provoz kulturnlho domu včetně jeho
rekonstrukce (362.798 Kč), poskytováni přispěvků při
narozeni ditěte a přlspěvků pro děti, které navštěvují
místni základní školu a odměny předsedkyně SPOZU
(131.400 Kč), financování tělovýchovy a sportu v obci
včetně neinv. přispěvku pro SK FC Kocllřov (178.661
tis. Kč), neinvestični transfery do zájmové činnosti základnl organizace ČZS a klub mladých (18.000
Kč), bytové hospodářství (830.998 Kč), náklady na
ee. a provoz veřejného osvětlení (106.816 Kč),
služby obce (311.527Kč),svoz a likvidace
komunálních odpadů od obyvatel (405.369 Kč), péče
v vzhled a veř. zeleň (159.161 Kč), neinv. dotace
občanskému sdruženi ,NAš DOMOV' Koclířov (40
tis. Kč), náklady na provoz Domu s peéovatelskou
službou včetně odměny topiče (212.589 Kč),
financováni požárni ochrany a jednotky SDH obce
(64.422 Kč).
Největší podíl na výdajové části rozpočtu
činily náklady na odměny členů zastupitelstva obce
včetně odvodů na sociální a zdravotni pojištěni
(825.876 Kč) a platy a ostatní osobnl výdaje (DPP a
DPč) zaměstnanců obce a pracovníků veřejně
prospěšných prací rovněž včetně odvodů a za
náklady na provoz obecního úřadu (2.550.713 Kč).

Byly vynaloženy finančni prostředky na financováni
voleb do parlamentu ČR (12.783 Kč), volby do
zastupitelstva obce (14.730 Kč), Náklady na
referendum ( 8.455 Kč). Celkové výdaje rozpočtu
Obce Kocliřov za rok 2010 činily 9.547.876,41 Kč.
V části rozpočtu obce - "financování"
činily splátky půjček a úvěrů částku ve výši
818.678,70 Kč.

c) od Ministerstva financi ČR byla přijata dotace :
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve výši 16.600 Kč (pol. 4111) UZ 98071
- Volby do zastupitelstva obce ve výši 15.100 Kč
(pol. 4111) UZ 98187
- Sčitáni lidu ve výši 3.164 Kč (poI.4111)UZ 98005
d) Finančni dar od skupinového vodovodu ve výši
50.000 Kč (poI.4129)

Podrobné členěni přijmové a výdajové části
a části financování je uvedeno v přiloze - ,Výkaz pro
hodnoceni plněni rozpočtu samosprávných celků,
regionálnlch rad a dobrovolných svazků obci - Obce
Kocllřov za r. 2010 (v Kč)'.

Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány

II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje:
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem
1.009.199,20 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.
a) - z prostředků Úřadu práce ve Svitavách a
Pardubicich byl přijat příspěvek na nezaměstnané
z evidence uchazečů o práci - veřejně prospěšné
práce ve výši 480.952 (XlI. 4116) UZ 13234
- z prostředků MŠMT CR - dotace ZŠ Koclířov
251.485,2 Kč (pol. 4116) UZ 33123;

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2010:
Přezkoumání hospodařeni obce provedl Krajský úřad
Pardubického kraje, finanční odbor dne 10. 2. 2011 Miloslava Jílková, kontrolor pověřený řizenim
přezkoumánlm a Ing. Ivana Bednařiková, kontrolor.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
Č. 420/2000 Sb., v platném zněnl, o přezkoumávánl
hospodařeni územnlch samosprávnich celků a
dobrovolných obci.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodařeni obce
Koclířov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§10
odst.4 pism. a)zákona Č. 420/2004 Sb.)
Plné zněnl zprávy o provedeném přezkoumáni
hospodaření obce za rok 2010 je přílohou
k závěrečnému účtu.
IV. Hospodářská činnost obce

b) od Krajského úřadu Pardubického kraje byly přijaty
tyto dotace:
- SDH odbomá způsobilost 2.430 Kč (pol. 4122 UZ
14004
- dotace na obnovu a výchovu porostů 45.568,-Kč Obec nevede hospodářskou činnost. Všechny
(poI.4122)
činnosti vykonává v rámci hlavni činnosti.
- Vitězství knihovny v krajském kole "Vesnice roku'
ve výši 25.000 Kč (pol. 4122)
V. Doplňující informace
- Regionálni škola obnovy a rozvoje obnovy Další výkazy za rok 2010 (např. ROZVAHA A
venkova Kocllřov ve výši 50.000 Kč (poI.4122)
PŘílOHA) jsou k nahlédnuti na Obecnim úřadě
- na požárni techniku 19.800 Kč (pol. 4122)
v Kocliřově.
- Úprava tělovýchovného zařizeni v Kocliřově ve
výši 100.000 Kč (poI.4122)
Přílohy:
1) Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu územnich samosprávných celků, regionálnich rad a
dobrovolných svazků obci - Obce Kocliřov za rok 2010
2) Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni obce Kocllřov za rok 2010 ze dne 10. 2. 2011
V Kocliřově dne 23. 2. 2011

Návrh usneseni: .Zasíupííelsívo schvaluje celoročni hospodařeni obce a závěrečný účet obce za rok 2010
včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančniho odboru bez výhrad.'
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