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 2015
1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2015 – schválen členskou schůzí dne 11. 12. 2014
-

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 2015 a ten byl 28 hlasy
přítomných zástupců členů sdružení schválen

2. Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2015
a)
-

Rozpočtové opatření SOČ č. 1/2015
schváleno členskou schůzí dne 4. 6. 2015

Výdaje:
Navýšena pouze položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek.
Změna SR / UR:

zvýšení výdajů o 50 tis. Kč

b) Rozpočtové opatření SOČ č. 2/2015
-

schváleno členskou schůzí dne 3. 12. 2015

Příjmy:
Příjmy byly zvýšeny o 30 tis. Kč v položce 2329 – ostatní nedaňové příjmy v důsledku přijetí
úhrady od RRA Plzeňského kraje na opravu informačních tabulí, které jsou součástí „Cesty
odpadů“ vybudované kolem tělesa skládky v Černošíně. Položka 2310 – Příjmy z prodeje
krátkodobého a drobného majetku byla navýšena o 8 tis. Kč. Jedná se o prodej železného
šrotu získaného při opravě dopravníků.
Výdaje:
Výdaje byly zvýšeny v položce 5171 o 35 tis. Kč. Jedná se o opravu informačních tabulí
Cesty odpadů. K navýšení došlo také u položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu, a to o 70 tis. Kč.
Změna SR / UR:

zvýšení příjmů o 38 tis. Kč, výdajů o 105 tis. Kč
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c)
-

Rozpočtové opatření SOČ č. 3/2015
předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením byl schválen členskou schůzí dne
3.12.2015. Schválený rozpočet byl narovnán se skutečným plněním ke dni 31.12.2015

Změna SR / UR: snížení příjmů o 2 tis. Kč, zvýšení výdajů o 84 tis. Kč

3. Schválený rozpočet k 1.1. 2015 a upravený rozpočet k 31.12. 2015
Typ rozpočtu
Příjmy
Výdaje

schválený k 1.1. 2015
1.743 tis.Kč
1.943 tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

- 200

tis.Kč

upravený k 31.12. 2015
1.779 tis.Kč
2.182 tis.Kč
- 403 tis.Kč

4. Ostatní
Ke dni 31. 12. 2015 nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín zaměstnávalo v roce 2015
jednoho zaměstnance.

Zpracoval: Ing. Pavel Filipčík

