
ZAVERECI{Y UCBT MESTA KLBCAN ZA ROK 2O1O

Dle $ l7 zákonaě'25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných
předpisů.

l) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok20|0

Udaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle

rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č,.I a2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu ve finanční
účtárně (ýkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a l"ýdajů).

2) Hospodářská činnost obce

obec vede hospodářskou činnost na [4o výnosy a soLlvisející náklady:
} Pronájmy býů a nebytových prostor,
} Pronájmy pozemků
} Provozování ubýovny v Dolních Kasárnách

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.
Celkové náklady zarok 20l0 činity: 2'701925,63Kč.
Celkové výnosy zarok 2010 činily: 13 942'112,'77 Kč,.
Hospodářský l"ýsledek hospodářské činnosti k 3l .12. 20l0 činil: 9 295 187,14 Kč.
Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 4 600 000,- Kč.

sou v tis. Kč

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k3l.12.2010
% plnění k
rpravenému
< rozpočtu

fřída1-Daňovépříimv 21071 ló1 l3 37 18t 31184 l0c
lÍíďa2 - Nedaňové příimv 2785 1061 3 8s: 38s3 10c

fřída 3 - Kaoitálové oříimv c I54t 1541 Is41 10c

Iřída4-Přiiatédotace 8735 49',7't 137 It r3'71 10c

Příimv celkem 32591 23701 56292 56292 10c

Iřída 5 -Běžné vÝdaie 28602 2101 5 4967i 49694 100.0

Iřída 6 - Kapitálové vÝdaie 398! 334( 7335 1335 10c

VÝdaie celkem 32591 24421 570r2 57029 100,0

Saldo: Příjmy - výdaje 0 -724 -724 -731
r02,29

Iřída 8 - financování
Přiiaté úvěrv a oůičkv C c c

Splátkv úvěru C c C C

Fond rezerv C C c c

Fond sociální C c C c

Prostředkv minulých let 72C 72C t)l

t'inancování celkem 0 72( 720 731

Přebvtek ( -).ztráta( +\



3) Stav účelových fondů a Íinančních aktiv

Fond kultury. sportu a volného času stav k 31. 12.2010 l 1l l 832'35 Kč

Příjmy fondu tvoří na základě rozhodnutí zastupitelstva města přebýky hospodaření města, dary od

fl'zických a právnických osob, převody prostředků v rámci rozpočfu během roku, zejména z místních

poplatků Za provoz výherních hracích přístrojů a ze vstupného. Prostředky fondu jsou určeny

k financování volnočasové činnosti a kulturních tradic města, spottovní a tělovýchovné činnosti na

izemí města, prevence v oblasti sociálně patologických jevů, na prezentaci a reprezentaci města

jinými subjekty (př.ZŠ, ZUŠ, oS).
Podmínky čerpání finančních prostředků z fondu je dáno Statutem města Klecan, kteý schválilo

Zastupitelstvo města dne l3. 3.2008.

V roce 2010 byly prostředky z fondu kultury, spottu a volného času čerpány na kulturní akce zejména

na akci - Klecanská Veteran Rallye, příspěvek na místní fotbaloq' klub, ...

4) Hospod aření p řís pěvkovýc h o rganizací zÍizený ch m ěstem

Finanční příspěvek pro Po Zš na rok 2010 schválen zastupitelstvem dne l0.l2.2009,
pro Základní a mateřskou školu ve výši 3 500 000 Kč, v průběhu roku byl příspěvek upraven na

částku 3 g99 7oo,O0 Kč, pro Po ZUŠ ve výši 250 000'00 Kč

rezervní fond fond odměn
rdvod
zřizovateli

r"ýsledek
hospodaření celkem

7-ákladn a mateřská škola s33 4: C r28

Z'áklaďn umělecká škola 5 J C t4

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných

výkazůjsou založeny na městském úřadu u paní hospodářky.

5) Hospodaření organizací zz|ožených městem

Město nemá za|ožené další organizace.

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města zarok 20l0 činily celkem 4 036 mil. Kč. Rozpis přijafých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace lyly řádně vyúčtovány' byly lyčerpány



všechny finanční prostředky zdotací,k vrácení do státního rozpočtu nebyly Žádné prostředky.

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Poskytnutý příspěvek
na činnost 2010

TJ Sokol 360.000,00

Farní charita Neratovice 240.000,00

Podporv záimových skupin Skauti 20.000,00

Bike service Klecany 20.000,00

Samurai Praha Judo klub 20.000,00

PravÝ Hradec 80.000,00

Příspěvek na činnost obecnÍ policie Zdiby 120.000,00

Přísoěvek na oovodně 523.800,00

Přísoěvek na provoz přívozu 239.520,00

Celkem í.623.320'00

7) Zprívl o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 20l0

Přezkoumání hospodaření provedli pověření kontroloři rÚsr ve složení - Martina Sirotková, Jiří

Černovský, Bc.Helena Francová.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 42012004 Sb.' o přezkoumávání hospodaření

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vtermínech 18.1020l0 - 19.l0.2010'

20.I.2011(přípravadokladů' dílčípřezkum)a7.3 - 8'3.201l (závěrečné práce,zpracovánizpráv).

noskvt. účel UZ noložka prumy cerpanr vraceno

KUSK
Volby do
Parlamentu C 9807 I 4111 3 8646,00 3 8646.00 0

KUSK
Volby do
zastupitelstev 98187 4tt1 53023.33 53023,33 0

KUSK JSDH 1 4004 4122 13670.00 13670.00 0

KUSK

Dotace na
modernizaci
knihovnv 603 4122 85000,00 8s000.00 0

KÚSK
Dotace na provoz
přívozu 4122 250000,00 250000.00 0

rÚsr VÝkon státní spráw 41 12 3305200.00 3305200,00 0

KUSK Sčítání obwatel 9800s 4r1 1 9445,00 9445.00 0

Příspěvek nažáky 4121 281 1 1 7,00 281 1 17,00 0

Celkem: 4036101,33 4036101,33 0



Závěr zprály:

Byly zjištěny chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy :

- Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č.41012009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 sb.'

- český účetní standard č.703

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za tok 2010 je k nahlédnutí u

Starosty města.

Klecany. ll.duben20ll

Vyvěšeno: tA +' /'rl4 Sejmuto:

Kurhajec


