Závěrečný účet DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs za rok 2010
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v Kč)
Schválený
rozpočet
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: Pjříjmy-výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Financování celkem

0
30800,00
0,00
852000,00
882800,00
709000,00
51000000,00
51709000,00
-50826200,00
0
79126200,00
-30000000,00
1700000,00
50826200,00

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

0
54000,00
0,00
65172500,00
65226500,00
175500,00
-15258000,00
-15082500,00
80309000,00
0
-47351648,00
-35056700,00
-526500,00
-82934848,00

0
84800,00
0,00
66024500,00
66109300,00
884500,00
35742000,00
36626500,00
29482800,00
0,0
34400400,00
-65056700,00
1173500,00
-29482800,00

Plnění

% plnění k
31.12.2010 upravenému rozpočtu
0
0
84725,88
99,91
0
0
66020437,70
99,99
66105163,58
99,99
809535,30
91,52
35741288,10
100
36550823,40
99,79
29554340,18
0
0
34400393,00
100
-65056745,00
100
1102011,82
93,91
-29554340,18
63,29

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operací jsou v plném členění podle rozpočtové
skladby včetně přehledu aktiv a pasiv svazku, výsledků provedené fyzické a dokladové inventarizace k
31. 12. 2010 jsou k nahlédnutí v sídle svazku .
2. Účelové fondy svazek žádné netvoří
3. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje, ke státnímu rozpočtu
Svazek neobdržel žádnou dotaci z rozpočtu kraje
Veškeré přijaté investiční a n einvestiční transfery byly řádně vyúčtovány

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Přezkoumání hospodaření obce provedli kontrolní pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2010 je přílohou závěrečného účtu a je k nahlédnutí
v sídle svazku - Jihlava, Masarykovo nám.
Nedílnou součástí závěrečného účtu svazku jsou účetní výkazy, které jsou k nahlédnutí v sídle svazku:
- Rozvaha (Bilance) sestavena k 31.12.2010
- Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2010
- Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2010
- Příloha sestavena k 31.12.2010

V Jihlavě dne 30. 4. 2011
Předkládá: Uhrová Ivana, účetní svazku
Návrh na usnesení valné hromady
"Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok 2010 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2010 bez výhrad."

Závěrečný účet svazku byl zveřejněn na webových stránkách svazku dne:
Závěrečný účet svazku byl zveřejněn na webových stránkách členských obcí dne:
Schváleno na Valné hromadě dne :

