
Závěrečný účet
Obce Vrábče za rok 2010

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

Třída schválený rozpočet skutečnost

1 - Daňové příjmy 3 647000 --, 4978628.09

2 - Nedaňové příjmy 535100--, 862559.39

3 - Kapitálové příjmy 19 550 --,

4 - Dotace 149900 --, 411 172--,

Celkové příjmy 4332000,-- 6271 909,48

5 - Běžné výdaje 4332000 --, 4531923,81

6 - Kapitálové výdaje 2028 364 --,

Celkové výdaje 4332000,-- 6560287,81

Financování 288378,33

Rozpočet obce pro rok 2010 byl schválen zastupite1stvem obce dne 02.12.2009
jako vyrovnaný.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1ajsou k dispozici
na obecním úřadě.

2) Stav běžného účtu stav k 31.12.2010

GE Money Bank 2317911,66
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3) Stav účtu sociálního fondu stav k 31.12.2010

GE Money Bank 45791,11

4) Závazky stav k 31.12.2010

Nezaplacené faktury od dodavatelů
Telefonica 02, Praha
PCO České Budějovice
ČSAD Č. Budějovice
Katastrální úřad
Telefonica 02 Praha
Volný, a.s.
ASA Č. Budějovice

Celkem

2690,94
720,--

1 870,--
700,--

2069,77
508,--

29303,--
37861,71

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Obec Vrábče obdržela v roce 2010 následující dotace:

- Kč 20000,-- dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Z této částky bylo vyčerpáno Kč 19689,-- a zbývající
finanční částka ve výši Kč 311,-- byla vrácena v lednu 2011
na účet Jihočeského kraj e

- Kč 180 000,-- na opravu budovy bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči
dotace byla vyčerpána a řádně vyúčtována

- Kč 29 000,-- na volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
Z této částky bylo vyčerpáno Kč 18 942,-- a zbývající
finanční částka ve výši Kč 10 058,-- byla vrácena na účet
Jihočeského kraje v lednu 2011

- Kč 4 160,-- na odbornou přípravu velitelů s strojníků jednotek SDH v
obci, dotace byla vyčerpána a řádně vyúčtována

- Kč 5 354,-- na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů
z této částky bylo vyčerpáno Kč 2 328,-- a zbývající
finanční částka ve výši Kč 3 026,-- byla vrácena v lednu
2011 na účet Jihočeského kraje
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6) Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti

Obec Vrábče nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené
akciové a právnické společnosti a není ani jejich společníkem.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad - Jihočeský kraj,
ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí na
základě žádosti Obce Vrábče.

Přezkoumání vykonali paní Jitka Maurerová, paní Vladimíra Achatzová,
paní Marie Housková a paní Jana Káplová.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 10.11.2010 jako dílčí přezkoumání a
04.04.2011 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obci, ve znění dalších změn.

Závěr zprávy:

I.
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly

zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly napraveny.
b) při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c). /§ 10 odst. 3
písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.!
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III.
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

územního celku

4,39 %
3,03 %

0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Vrábče za
rok 2010 je obsaženo v příloze č. 2 k závěrečnému účtu.

Ve Vrábči dne 14. dubna 2010

OBEC VRÁBČE
VRÁBČE33

r s c 37001

~ r .:;"-r:
Star sta obce:
Ohrazda František

Vyvěšeno:
Sejmuto:

)t II 'I ';4 ~\~ J ~- t/

zpralovala: Miklíková

Obecní úřad Vrábče oznamuje, že z prostorových důvodů není možné
zveřejnit přílohu č. 1 a č. 2 závěrečného účtu Obce Vrábče a do těchto příloh
je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. č.
602175701 v jiném termínu v kanceláři OÚ Vrábče.


