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ZAVERECNY UCET OBCE CETENOV ZA ROK 2010
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
(údaje jsou v Kč)

Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové př.
TV'd
l>.T d
p.
n a ,..,
L. - Ne ano .
Třída 3 - Kapit. Př.
Třída 4 - Přijaté dot.
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výd.
Třída 6 - Kapit. výd.
Výdaje celkem
Třída 8 - Financování

987.875,00
21.000,00

v

,

79.800,00
1.088.675,00
838.675,00
250.000,00
1.088.675,00
O

Upravený
Rozpočet
1.029.125,00
855.758,00
100,00
3.540.953,00
5.425.936,00
1.353.024,10
250.000,00
1.603.024,10
-3.822.911,90

Plnění k 31.12.2010

1.192.492,62
868.951,07
78,00
3.540.953,00
5.602.474,69
988.738,84
250.000,00
1.238.738,84
-4.363.735,85

% plnění
k upravenému
rozpočtu
115,87
101,54
78,00
100,00
103.25
73,08
100,00
77,28
114,15

O
O
O
O
Přebytek( -)ztráta( +)
Udaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze ajsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2010
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Ivana Míčková, kontrolorka odboru kontroly KÚLK
pověřená řízením přezkoumání hospodaření. Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona
420/2004 Sb. vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 11.4.2011.

č.

Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 provedené podle § 2 a 3
zákona
420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření ÚSC v platném znění byly zjištěny
závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.c) zákona Č. 420/2004 Sb.) :
- c2) nesprávné, neprůkazné - územní celek nestanovil vnitřním předpisem povinnost,
oprávnění a odpovědnost osob v této účetní jednotce.
- c4) porušení povinnosti - rozpočtová opatření nebyla evidována v časové posloupnosti.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm.a)
zákona
420/2004 Sb.
č.

č.

Přezkoumání, hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem šetření na základě
předložených materiálů a informací poskytnutých zaměstnankyní Obce Cetenov, která byla
přítomna přezkoumání hospodaření za rok 2010.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2010 je
přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Hrubý Lesnov, dne 12.5.2011
Vyvěšeno: 12.5.2011
Sejmuto :

