Závěrečný účet obce Dalovice za rok 2011
Plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis. Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - Financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (-), ztráta (+)

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2011
2200,40
2753,21
2770,51
209,80
62,26
63,86
0,00
182,50
182,50
737,71
1181,84
1181,34
3147,91
4179,81
4198,21
2143,71
3173,30
2364,95
1195,00
1197,30
933,88
3338,71
4370,60
3298,83
-190,80
-190,79
899,38
0,00
0,00
190,80
190,80
0,00

0,00
0,00
190,80
190,80
0,01

0,00
-294,72
-604,67
-899,39
-0,01

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u hospodářky úřadu.
Největší výdajovou položkou v r. 2011 byla úhrada částky Kč 850000,- za dokončenou místní
komunikaci z roku 2010 a dále splátky úvěru a úroku za půjčku na kanalizaci v částce Kč 294720,.
Hospodaření příspěvkové organizace /základní školy/ zřízené obcí:
Náklady celkem:
6994436,10
Výnosy celkem:
Zisk celkem:
100503,18

7094939,28

Základní škola obdržela účelovou dotaci z evropských fondů na projekt CZ.1.07/1.4.00/21.1404 „EU peníze školám“ ve výši Kč 443062,80.
Z rozpočtu obce bylo na provoz ZŠ, tj. na 6 žáků s trvalým pobytem v Dalovicích, poskytnuto
celkem Kč 38304,-. Zbývající část neinvestičních výdajů ve výši Kč 677588,- byly dotace
poskytnuté obcemi a krajským úřadem.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o dílčím výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011
provedené pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěr zprávy:
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/1004 Sb.).
Obec v I. Q 2011 hospodařila dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením č. 43 ze
7.12.2010 až do doby schválení rozpočtu usnesením č. 12 z 15.3.2011.

V Dalovicích 5.5.2012

Vyvěšeno na úřední desku:
Vyvěšeno na el. úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky:

Eliška Hlaváčová
starostka obce
7.5.2012
7.5.2012

