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 2014
1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2014 – schválen členskou schůzí dne 5. 12. 2013
-

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 2014 a ten byl 28 hlasy
přítomných zástupců členů sdružení schválen

2. Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2014
a)
-

Rozpočtové opatření SOČ č. 1/2014
schváleno členskou schůzí dne 15. 4. 2014

Příjmy:
Příjmy byly zvýšeny v úhrnné částce 4.985 tis. Kč. Jednalo se zejména o zvýšení položky
2459 (splátky půjček), a to o 5.165 tis. Kč. V důsledku splacení půjček došlo ke snížení
přijatých úroků z poskytnutých půjček o 320 tis. Kč (položka 2141).
Výdaje:
Výdaje byly celkově zvýšeny o 955 tis. Kč. Změna je představována výdajem na pořízení
dopravního prostředku (položka 6123).
Změna SR / UR:

zvýšení příjmů o 4.985 tis. Kč, výdajů o 955 tis. Kč

b) Rozpočtové opatření SOČ č. 2/2014
-

schváleno členskou schůzí dne 2. 10. 2014

Příjmy:
Příjmy byly zvýšeny o 14 tis. Kč v položce 2329 – ostatní nedaňové příjmy v důsledku
zvýšení doplatku dotace na projekt „Zelený autobus“.
Výdaje:
Výdaje byly celkově zvýšeny o 490 tis. Kč. Nejvýznamnější změnu doznala položka 5169 –
nákup ostatních služeb, která se zvýšila o 450 tis. Kč a byla použita na financování pilotnho
projetku sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu.
Změna SR / UR:

zvýšení příjmů o 14 tis. Kč, výdajů o 490 tis. Kč

strana 2
c)
-

Rozpočtové opatření SOČ č. 3/2014
předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, kterým byl schválený rozpočet narovnán
se skutečným plněním ke dni 31.12.2014

Změna SR / UR:

zvýšení příjmů o 110,09 tis. Kč, snížení výdajů o 1.684,7 tis. Kč

3. Schválený rozpočet k 1.1. 2014 a upravený rozpočet k 31.12. 2014
Typ rozpočtu
Příjmy
Výdaje

schválený k 1.1. 2014
7.118 tis.Kč
7.396 tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

- 278

tis.Kč

upravený k 31.12. 2014
12.227 tis.Kč
7.156 tis.Kč
+ 5.071 tis.Kč

4. Ostatní
Ke dni 31.12.2014 nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
SOČ zaměstnávalo v roce 2014 jednoho zaměstnance.

Zpracoval: Ing. Pavel Filipčík

