
Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R43 za rok 2010 

 
 
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů) 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 
 

v Kč na dvě desetinná místa 

Položka Název Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k  
31.12.2010 

Plnění 
v % 

4121 Příspěvky člen. obcí – neinv.  57.300,00 59.000,00    57.899,00 98,13 

4221 Příspěvky člen. obcí – inv.          0,00           0,00             0,00 0,00 
2141 Příjmy z úroků       100,00       100,00      15,55 15,55 
 
Příjmy celkem 

  
57.400,00 

  
59.100,00 

   
57.914,55 

 
97,99 

5222 Neinv. transfery obč. sdružením 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 
5021 Ostatní osobní výdaje  18.000,00  18.000,00     18.000,00 100,00 
5139 Nákup materiálu j.n.    1.000,00    1.000,00       620,00 62,00 
5167 Služby školení a vzdělávání    4.000,00    4.000,00       4.000,00 100,00 
5169 Nákup ostatních služeb  31.000,00   22.200,00     9.783,20 44,07 
5175 Pohoštění    1.000,00    1.500,00       1.420,00 94,67 
5163 Služby peněžních ústavů    2.400,00    2.400,00       2.227,00 92,79 
 
Výdaje celkem 

  
57.400,00 

  
59.100,00 

   
 46.050,20 

 
77,92 

Financování celkem           0,00           0,00   -11.864,35  
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 
za rok 2010 a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou 
k nahlédnutí na Městském úřadě v Boskovicích u paní Pavly Novákové (výkaz FIN 2-12). 
 
Komentář 
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 schválil shromážděním starostů dne  
14.12.2009 usnesením č. 03/04/09 rozpočet , který v kapitole příjmů počítal s příjmy v hodnotě 
57.400,00 Kč a v kapitole výdajů s částkou 57.400,00 Kč. Během roku 2010 byla přijata dvě 
rozpočtová opatření. Dne 14.4.2010 bylo přijato usnesením č. 03/01/10 rozpočtové opatření 
pod číslem 1/2010 a dne 15.12.2010 bylo přijato usnesením č. 07/03/10 rozpočtové opatření 
pod číslem 2/2010. Stav prostředků na běžném účtu k 31.12.2010 činil 71.452,81 Kč. 
 
2) Účelové fondy 
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 netvoří žádné účelové fondy. 
 
3) Majetek 
V průběhu roku 2010 nedošlo k žádnému pohybu na majetkových účtech. 
 
 
 



4) Vyúčtování finančního vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně 
 
Dotace do rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2010 činily 
0,00 Kč. 
 
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 neměl v roce 2010 žádné pohledávky ani 
závazky. 
 
 
 
V Boskovicích dne 4.2.2011 
 
Zpracovala: Bc. Pavla Nováková – účetní Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace 
R43      
 
 
  Ing. Jaroslav Dohnálek 
 
 
Potvrzuji tímto, že tento návrh závěrečného účtu svazku včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2010 byl zveřejněn ve shora uvedené době i na úřední 
desce v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
vyvěšeno: 
 
 
sejmuto: 


