ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2010
Dne 18. února 2010 byl schválen rozpočet obce Veselice v celkové výši 1 475 000,00 Kč
a jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet
byl sestaven jako vyrovnaný. Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 969 470,51 Kč.
PŘÍJMOVÁ ČÁST
Skutečné příjmy roku 2009 byly
z toho
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace

1 840 537,07 Kč
1 468 529,09 Kč
282 711,98 Kč
89 293,00 Kč

Třída 1 – daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílený
daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci
100 % vybrané částky.
Třída 2 – nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb (vodné, TKO, prodej
dřeva), příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a příjmy z úroků.
Třída 4 – přijaté dotace
V roce 2010 byla přijata dotace na správu, na uskutečnění voleb do Parlamentu ČR a voleb
do zastupitelstva obce
VÝDAJOVÁ ČÁST
Skutečné výdaje za rok 2009 byly
Z toho
běžné výdaje
Kapitálové výdaje

871 063,56 Kč
761 063,56 Kč
110 000,00 Kč

Skupina 1
§ 1031 pěstební činnost – platby za těžbu dřeva
Skupina 2
§ 2212 silnice – zimní údržba komunikací provedená a. s. Březno
§ 2310 pitná voda – nákup materiálu, PHM pro provoz a údržbu, mzdové náklady na údržbu,
platby za rozbory vody
§ 2321 odvádění a čistění odpadních vod – náklady na projekt tlakové kanalizace, poplatky

Skupina 3
§ 3111 předškolní zařízení - příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů MŠ v Dětenicích
§ 3113 základní školy – příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů ZŠ v Dolním Bousově
a Magistrátu města Mladá Boleslav
§ 3399 záležitosti kultury – činnost SPOZ – jubilea, vítání občánků a Mikulášská nadílka
§ 3631 veřejné osvětlení – náklady na elektrickou energii a opravy
§ 3632 pohřebnictví – nákup písku na hřbitov
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů – faktury proplacené firmě COMPAG Ml. Boleslav
Skupina 5
§ 5512 PO - dobrovolná část – nákup materiálu a PHM, technická prohlídka a měření emisí
na hasičském voze, zajištění brigád a soutěže
Skupina 6
§ 6112 místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů, zdravotní pojištění
§ 6114 náklady spojené s volbami do Parlamentu ČR
§ 6115 náklady spojené s volbami do zastupitelstva obce
§ 6149 náklady na přípravu sčítání lidu 2011
§ 6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky mzdy
nákup materiálu, DHDM, tiskopisů, elektrická energie, služby pošt, telekomunikací,
platby pojistného, zpracování dat, příspěvky do svazku Mikroregion
Dolnobousovsko, poplatky
§ 6310 poplatky KB

Přílohy:

Sestava Fin 2-12M sestavená k 31. 12. 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rozvaha (bilance)
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Miroslav Pažout – starosta obce

