Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín - SOČ
Náměstí 1. máje 62, 349 58 Černošín,

IČ: 48325252

Komentář k čerpání rozpočtu SOČ za rok 2010
1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2010 – schválen členskou schůzí dne 3. 12. 2009
- návrh rozpočtu byl zaslán všem členským obcím, které jej 15 dní před projednáváním
zveřejnily na úředních deskách
- návrh byl na členské schůzi projednán
- proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu SOČ Černošín na rok 2010 a ten byl 29 hlasy
přítomných zástupců členů sdružení schválen
2. Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2010
a) Rozpočtové opatření SOČ č. 1/2010
schváleno členskou schůzí dne 24. 6. 2010
Příjmy:
Příjmy byly zvýšeny o 100 tis. Kč v položce pronájmu nemovitostí, neboť příjmem
zachyceným na této položce je i daň z přidané hodnoty.
Výdaje:
Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání) byla navýšena o 30 tis. Kč, položka 5169 (Nákup
ostatních služeb) byla snížena o 50 tis. Kč. Položka 5362 (Platby daní a poplatků) byla
zvýšena o 120 tis. Kč. Jedná se zejména o odvod daně z přidané hodnoty uplatněné na
výstupu při vyúčtování pronájmu nemovitostí.
Změna SR / UR

zvýšení příjmů i výdajů shodně o 100 tis. Kč

b) Rozpočtové opatření SOČ č. 2/2010
schváleno členskou schůzí dne 3. 12. 2010
Příjmy:
Položek příjmů se toto rozpočtové opatření netýkalo.
Výdaje:
Na straně výdajů došlo pouze k přeskupení položek a úhrnná výše výdajů nebyla změněna.

Změna SR / UR

0 Kč
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c) Rozpočtové opatření SOČ č. 3/2010
schváleno členskou schůzí dne 3. 12. 2010
Příjmy:
Položka 41xx (Neinvestiční transfery) byla snížena o 700 tis. Kč.
Jedná se o dotaci na projekt: Společně pro ochranu životního prostředí), která do 31. 12. 2010
nebyla převedena na účty sdružení. Žádost o úhradu výdajů byla podána v měsíci září 2010 a
dne 23. 12. 2010 bylo vydáno Potvrzení výdajů projektu příslušným kontrolním orgánem.
Výdaje:
Na straně výdajů došlo pouze ke snížení položky 59xx (Rezerva), která nebyla v roce 2010 čerpána.

Změna SR / UR

snížení příjmů o 700 tis. Kč a výdajů o 70 tis. Kč

3. Schválený rozpočet k 1.1. 2010 a upravený rozpočet k 31.12. 2010
Typ rozpočtu
Příjmy
Výdaje

schválený k 1.1. 2010
3.625 tis.Kč
3.625 tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

0 tis.Kč

upravený k 31.12. 2010
3.025 tis.Kč
3.655 tis.Kč
- 630 tis.Kč

V období roku 2010 došlo k úpravě hodnot položek příjmů v důsledku navýšení přijatého
nájemného a snížení příjmů o dotaci, která byla přijata až v následujícím účetním období.
Výdaje byly v průběhu roku 2010 měněny především nutnými přesuny částek mezi
jednotlivými položkami, a to zejména v návaznosti na výdaje probíhajícího projektu Společně
pro ochranu životního prostředí.

4. Ostatní
Ke dni 31.12.2010 nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
SOČ zaměstnávalo v roce 2010 jednoho zaměstnance.

Zpracoval: Pavel Filipčík

