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 2012

1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2012 – schválen členskou schůzí dne 10. 11. 2011
-

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 2012 a ten byl 24 hlasy
přítomných zástupců členů sdružení schválen

2. Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2012
a)
-

Rozpočtové opatření SOČ č. 1/2012
schváleno členskou schůzí dne 6. 12. 2012

Příjmy:
Příjmy byly sníženy o 25 tis. Kč v položce 41xx (neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a
EU) a navýšeny o 4 tis. u příjmů z pronájmu a o 10 tis. u příjmů z přijatých úroků v důsledku
převodu části finančních prostředků na spořicí účet.
Výdaje:
Bylo schváleno navýšení položky 5169 (nákup ostatních služeb) v souvislosti s realizací
projektu Zelený autobus. Došlo ke zrušení položky 59xx (rezerva) ve výši 100 tis. Kč a
položky 61xx (Investiční nákupy) rovněž ve výši 100 tis. Kč.
Změna SR / UR:

snížení příjmů o 11 tis. Kč, výdajů o 196 tis. Kč
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3. Schválený rozpočet k 1.1. 2012 a upravený rozpočet k 31.12. 2012
Typ rozpočtu
Příjmy
Výdaje

schválený k 1.1. 2012
1.715 tis.Kč
1.715 tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

0 tis.Kč

upravený k 31.12. 2012
1.704 tis.Kč
1.519 tis.Kč
185 tis.Kč

V období roku 2012 nebyly schváleny významné úpravy hodnot položek příjmů. Jednalo se
zejména pouze o navýšení příjmů z úroků v důsledku úroků plynoucích ze spořicího účtu
zřízeného počátkem roku 2012.
Výdaje byly v průběhu roku 2012 měněny především v důsledku přesunů částek mezi
jednotlivými položkami. Některé položky výdajů byly navýšeny v souvislosti s probíhajícím
projektem „Zelený autobus“, který byl schválen v průběhu roku 2012. Ke snížení celkového
objemu výdajů přispěla skutečnost, že v roce 2012 nebyly pořízeny žádné investice majetku a
zrušení nespecifikované rezervy ve výši 100 tis. Kč.

4. Ostatní
Ke dni 31.12.2012 nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
SOČ zaměstnávalo v roce 2012 jednoho zaměstnance.

Zpracoval: Ing. Pavel Filipčík

