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 2013

1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2013 – schválen členskou schůzí dne 6. 12. 2012
-

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 2013 a ten byl 27 hlasy
přítomných zástupců členů sdružení schválen

2. Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2013
a)
-

Rozpočtové opatření SOČ č. 1/2013
schváleno členskou schůzí dne 5. 12. 2013

Příjmy:
Příjmy byly sníženy v úhrnné částce 331 tis. Kč. Jednalo se zejména o snížení v položce 41xx
(neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a EU) o 350 tis. Kč, neboť příjem transferu
spojený s projektem Zelený autobus bude realizován až v roce 2014. Příjem neinvestičního
transferu z EU byl navýšen o 26 tis. Kč v důsledku přijetí poslední částky dotace z projektu
Společně pro ochranu životního prostředí uskutečněného v letech 2009 až 2011.
Výdaje:
Výdaje byly celkově sníženy o hodnotu 40 tis. Kč, přičemž byla zrušena rezerva 200 tis. Kč a
navýšena položka 61xx Investiční nákupy a související výdaje o hodnotu služeb spojených
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku ve výši 170 tis. Kč.
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snížení příjmů o 331 tis. Kč, výdajů o 40 tis. Kč
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3. Schválený rozpočet k 1.1. 2013 a upravený rozpočet k 31.12. 2013
Typ rozpočtu
Příjmy
Výdaje

schválený k 1.1. 2013
2.040 tis.Kč
2.040 tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

0 tis.Kč

upravený k 31.12. 2013
1.709 tis.Kč
2.000 tis.Kč
291 tis.Kč

4. Ostatní
Ke dni 31.12.2013 nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
SOČ zaměstnávalo v roce 2013 jednoho zaměstnance.

Zpracoval: Ing. Pavel Filipčík

