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 2009
1. Rozpočet SOČ Černošín na rok 2009 – schválen členskou schůzí dne 27. 11. 2008
- 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 2009 a ten byl 24 hlasy
přítomných zástupců členů sdružení schválen
2. Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009
-

a) Rozpočtové opatření SOČ č. 1/2009
schváleno členskou schůzí dne 24. 6. 2009

Příjmy:
Příjmy byly zvýšeny o 147 tis. Kč z důvodu přijetí splátky úroků z poskytnutých půjček za
období 4. čtvrtletí 2008 až v průběhu 1. čtvrtletí roku 2009.
Výdaje:

Položka 50xx (281 tis. Kč) byla rozdělena na jednotlivé dílčí položky výdajů 5011,5031 a 5032.
Obdobně byla rozčleněna položka schváleného rozpočtu 51xx, a to na konkrétní položky výdajů.
Celkem se výdaje upravily prostřednictvím schválení rozpočtového opatření č. 1/2009 navýšením
o 147 tis. Kč. Upravený rozpočet SOČ nadále zůstává vyrovnaný.

Změna SR / UR

-

0 Kč

b) Rozpočtové opatření SOČ č. 2/2009
schváleno členskou schůzí dne 3. 12. 2009

Příjmy:
Příjmy byly zvýšeny o 138 tis. Kč, a to zejména zvýšením příjmů z pronájmu nemovitostí.
Výdaje:

Na straně výdajů došlo k přeskupení položek, přičemž celkové výdaje byly sníženy o 325 tis. Kč.
Významným způsobem byly sníženy hodnoty schválených výdajů u položek 53xx (platby daní), 59xx
(rezerva) a 61xx (investice).
Vyrovnaný rozpočet byl zachován navýšením stavu finančních prostředků na bankovních účtech a
přijetím úhrad splátek poskytnutých půjček.

Změna SR / UR

463.000 Kč
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3. Schválený rozpočet k 1.1. 2009 a upravený rozpočet k 31.12. 2009
Typ rozpočtu
Příjmy
Výdaje
Saldo příjmů a výdajů

schválený k 1.1. 2009
2.896 tis.Kč
1.931 tis.Kč
965 tis.Kč

upravený k 31.12. 2009
3.181 tis.Kč
1.753 tis.Kč
1.428

tis.Kč

V období roku 2009 došlo k úpravě hodnot položek příjmů v důsledku navýšení přijatého
nájemného a splátek poskytnutých půjček.
Výdaje byly v průběhu roku 2009 sníženy, a to zejména úpravou položky 5362 – Platba daní a
poplatků. Svůj vliv na výši výdajů měla i skutečnost, že se účetní jednotka stala od 1.1. 2009
plátcem DPH při uplatnění koeficientu krácení odpočtu daně. Používáním tohoto předběžně
stanoveného koeficientu krácení odpočtu DPH při nákupu služeb a materiálu v průběhu roku
2009 nečinila daňová povinnost předpokládaných vyšších hodnot. Podáním daňového
přiznání za poslední zdaňovací období roku 2009 byla výše tohoto koeficientu potvrzena,
čímž nedojde k přesunu částek výdajů mezi rokem 2009 a 2010.
4. Ostatní
Ke dni 31.12.2009 nevykazuje SOČ žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
SOČ zaměstnávalo v roce 2009 jednoho zaměstnance.

Zpracoval: Pavel Filipčík

