
Závěrečný účet obce Toušice za rok 2010

Příjmy celkem k 31.12.2010……………………………3.301.973,81 Kč

Výdaje celkem k 31.12.2010……………………………2.463.754,46 Kč

Financování………………………………………………-838.219,35 Kč

Stav na účtu KB Kolín k 31.12.2010…………………..3.756.801,25 Kč
Stav v pokladně k 31.12.2010……………………………………0,-- Kč

Dotace 4112…………….…….79.800,-- Kč  výkon státní správy
Dotace 4116…………………. 81.615,-- Kč  úřad práce
Dotace 4111..…………………25.326,-- Kč  Volby do Parlamentu ČR
Dotace 4111…………………..26.817,50Kč  Volby do zastupitelstva

Příspěvky do svazku obcí mikroregionu Kouřimsko – za obyvatele….…6.540,-- Kč
Příspěvek – provoz Podlipanského motoráčku……………………………5.000,-- Kč
Příspěvek – provoz veřejné silniční dopravy ……………………………..43.000,--Kč
Předškolní zařízení – neinvestiční náklady na žáky …………………..…28.272,-- Kč
Základní školy – neinvestiční náklady na žáky…………………….……203.862,--Kč

Pohledávky celkem k 31.12.2010………………………………………..139.134,-- Kč

Závazky: zaměstnanci……………………………………………….54.523,-- Kč
                 soc. a  zdrav. pojištění…….………………………………25.575,-- Kč
                 ostatní daně…………………………………………………9.284,-- Kč

Plnění rozpočtu obce dle položek a paragrafů je přílohou závěrečného účtu.
Výkaz FIN 2-12. 
Součástí závěrečného účtu je projednání zprávy o výsledku hospodaření, která je 
přílohou tohoto zápisu.

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje dne 3.2.2011
se závěrem – byly zjištěny chyby a nedostatky za rok 2010 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky za rok 2010, které jsou
podrobně rozepsány ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Toušice za  
rok 2010.



Uvedené chyby a nedostatky budou odstraněny a podána zpráva na Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Přílohy:

Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2010
Rozvaha k 31.12.2010
Inventarizační zápis k 31.12.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2010

Vlastimila Jirsíková                                                     Hana Pazderová
 účetní                                                                            starostka

Vyvěšeno dne : 28.3.2011

 Sejmuto: 13.4.2011

Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 28.3.2011 do 13.4.2011.

Zastupitelstvo obce Toušice na svém zasedání dne 13.4.2011 schválilo jednohlasně 
závěrečný účet obce Toušice za rok 2010 s vyjádřením „s výhradou“ všemi hlasy 
přítomných – usnesením č. 9.  
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