
Závěrečný účet obce Záměl za rok 2010
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třÍda1-DaňoVépříjmy

třída 2 NedaňoVé pří]my

třída 3 - Kapitá oVé příimy

třída 4 _ Při]até transfery

Příjmy celkem

třída5-BěŽnévýdaje

třida 6 - Kapiiálové Výda]e

Výdaje celkem

saldo: Přimy _ výdaje

třídá 8 _ Financování

Údaje o plněni rozpočtu přÍjmŮ, Výdajú' a o da ších finančních operacích V plném členění podle

rozpočtové sk adbyjsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetníobce.
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Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

veřejné úrovně:

Dotace do lozpočtu obce ZáměI z Krajského úřadu Královehradeckého kaje za

rok 20l0 činily celkem 109 838'- Kč.

Finanční dar na dovybavení obojŽivelného transportéru PTS kalovým čerpadlem

a e]ektrocentrálou ve výši 50 000,_ Kč. Tento dar bude vyčetpán v lednu 201 1'

Dotace proglamu péče o krajinu ve výši 20 658'_ Kč na ošetření památné lípy
byla pouŽita v plné l"ýši.

Dotace na sčítání lidu 201 1 ve výši 2 630,- Kč byla celá vrácena zpět'

Dotace na volby do PSP ČR ve výši l7 550'- Kč byla plně vyčerpána a bylo

zažádáno o dofinancování ve qiši 7 550'- Kč.

Dotace na Volby do obecního zastupitelstva ve Výši l9 000,- Kč byla plně

vyčerpána a bylo zažádáno o dofinancování ve výši 3 553'- Kč.

Dotace z úřadu práce na VPP na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši

223 894'- Kč l:yla pouŽita v plné výši.

Dotace Z programu rozvoje venkova ČR uzavřená se SZIF na projekt 
',ÚdrŽba

veřejných prostranství v Záměli _ návlat k Íadici, estetika, ekologie a pracovní

příležitosť' ve v,ýši 286 375 
'- 

Kč' lnvestiční část činila |37 222'05 Kě a

neinvestiční 149 1'52,95 Kč. Dotace byla lryčerpana v celé výši'

Hospodaření Po:
Roční účetní závěrka Po Včetně všech zákonem předepsaných výkazůje
zaloŽena na obecním úřadě u účetní obce.

S celým zněním závěrečného účtu se můŽete seznámit na obecním úřadě u

účetní obce v úřední dny.
PonděIí 8_ l1,30 12'30_ 15'00

Sťeda 8 - 11,30 12,30 15'00

't triitl'i, ,tt !, totl

(errvurg



Na obecním úřadě v Záměli je možno si prohlédnout návrh
závěrečného účtu obce za rok 20l 0.

Součástí závěrečného účtu obce.je:

údaie o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
výkaz pro hodnocení rozpočtu ( Fin 2 _ 12 M)
ror,vaha
příloha účetní závěrky
rekapitulace příjmů a lydajů ďe ÚZ
finanční vypořádání dotací za rok 2010
zptáva o výsledku přezkoumání hospodďení obce.-x
výroční zprát a o činnosti ZS a MS
rozbor hospodďení v ZŠ a MŠ
rozvaha ZS a MS

Y Záméli dne: l4. { !'a//

Vyvěšeno: /H ( 40/4

Sejmuto:


