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Komentář k čerpání rozpočtu SOČ za rok  2011  

 

 

1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2011 – schválen členskou schůzí dne 3. 12. 2010 

- 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 2011 a ten byl 23 hlasy 

přítomných zástupců členů sdružení schválen 

 

 

2.   Rozpočtová  opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2011 

 

a)  Rozpočtové opatření SOČ  č. 1/2011 

- schváleno členskou schůzí dne  8. 6. 2011 

Příjmy: 

Příjmy byly sníženy o 790 tis. Kč v položce 2459 (splátky půjček od ostatních subjektů), a to 

v souvislosti s uzavřenými dodatky smluv o úvěru, kterými bylo dojednáno pozastavení 

splátek od 1.1.2011. 

 

Výdaje:  

Položka 5169 (nákup ostatních služeb) byla navýšena o 150 tis. Kč. Položka 6130 (pořízení 

pozemků) byla snížena o 940 tis. Kč. 

  

Změna   SR / UR:      snížení  příjmů i výdajů shodně o 790 tis. Kč 

 

 

b) Rozpočtové opatření SOČ  č. 2/2011 

- schváleno členskou schůzí dne  10. 11. 2011 

Příjmy: 

Položka 2132 (příjmy z pronájmu nemovitostí) se snížila o 32 tis. Kč, položka 2141 (příjmy 

z úroků) se zvýšila o 45 tis. Kč. V důsledku přijetí dotace z programu Cíl 3 byla navýšena 

položka 4153 (neinvestiční transfery přijaté od EU) se souběžným snížením hodnoty položky 

4116 (neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) o 471 tis. Kč. Nejvýznamnější změnou je 

navýšení položky 3111 (příjmy z prodeje pozemku) o 1.505 tis. Kč. Jedná se o prodej 

nemovitosti v Plané). 

 

Výdaje:  

Položka 5362 (platby daní) se snížila o 400 tis. Kč, položka 59xx (rezerva) se snížila o 100 

tis. Kč na hodnotu 0 Kč. Položka 6130 (pořízení pozemků) byla rovněž stanovena na hodnotu 

0 Kč, a to po snížení o 339 tis. Kč. 

 

Změna   SR / UR:   příjmy zvýšeny o 1.535 tis. Kč, výdaje sníženy o 794 tis.  Kč 
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c) Rozpočtové opatření SOČ  č. 3/2011 

- schváleno členskou schůzí dne  20. 12. 2011 

 

Příjmy: 

Položka 2149 (ostatní příjmy z výnosů finančního majetku) byla zvýšena o 322 tis. Kč, a to 

v souvislosti s převodem likvidačního zůstatku dceřinné společnosti K+G Ekoma s.r.o. 

v likvidaci. Položka 4153 (transfery přijaté od EU) se snížila o 15 tis. Kč. 

 

Výdaje:  

Zvýšení položky 5169 (nákup ostatních služeb) o 40 tis. Kč a položky 5492 (příspěvky 

občanům) o 20 tis. Kč.  
 

Změna   SR / UR    zvýšení příjmů o 307 tis. Kč a výdajů o 60 tis. Kč 

 

 

 

3.  Schválený rozpočet   k 1.1.  2011 a  upravený rozpočet k  31.12. 2011 

 

 

     Typ rozpočtu               schválený k  1.1. 2011              upravený k  31.12. 2011  

     Příjmy                              3.335     tis.Kč                        4.387   tis.Kč   

     Výdaje                             3.335     tis.Kč                        1.811   tis.Kč   

 

     Saldo příjmů a výdajů                  0    tis.Kč                        2.576   tis.Kč 

 

 

 

V období roku 2011 došlo k úpravě hodnot položek příjmů v důsledku pozastavení splátek 

poskytnutých půjček (snížení o 790 tis. Kč). K celkovému navýšení objemu rozpočtovaných 

příjmů došlo v souvislosti s prodejem pozemků (navýšení o 1.505 tis. Kč). 

 

Výdaje byly v průběhu roku 2011 měněny především v důsledku přesunů částek mezi 

jednotlivými položkami. Nejvýznamnější snížení vykázala položka 6130 (pořízení pozemků), 

a to o hodnotu 1.279 tis. Kč. Ke snížení došlo rovněž u položky 5362 (daně a poplatky). 

 

 

4.  Ostatní   

       

Ke dni  31.12.2011  nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti. 

 

SOČ  zaměstnávalo v roce 2011  jednoho zaměstnance. 

 

 

 

Zpracoval:  Pavel  Filipčík                    


