ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MEZNÁ ZA ROK 2010
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Údaje o obci:
Obec Mezná
IČO: 00 66 70 30
Adresa: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav
Telefonické spojení: 381596081, 724 195 795
E-mail: obecmezna@seznam.cz
Web: www.obecmezna.cz

Počet veřejných zasedání v roce 2010: 12
V roce 2010 pracoval finanční a kontrolní výbor.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010 :
1. OZV č. 1/2010 – o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2. OZV č. 2/2010 – o místním poplatku ze psů
3. OZV č. 3/2010 – o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

Obec Mezná je členem mikroregionu DSO Soběslavsko.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
Triada.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor
čerpání příjmů a výdajů.
Obec Mezná nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly
účtovány v rámci rozpočtu.

Rozpočtové hospodaření
Rozpočet Obce Mezná na rok 2010 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání č. 12/2009
dne 18. 12. 2009 v částce na straně příjmů 1.253 500,- Kč a výdajů 1.253 500,- Kč. Rozpočet
byl plánován jako vyrovnaný .

Rozpočtová opatření
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně sedm rozpočtových opatření, která
měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno 22.5.2010
Rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo schváleno 1.7.2010
Rozpočtové opatření č. 3/2010 bylo schváleno 6.8.2010
Rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno 10.9.2010
Rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo schváleno 9.10.2010
Rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo schváleno 16.11.2010
Rozpočtové opatření č. 7/2010 bylo schváleno 31.12.2010
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Majetek obce - inventarizace
Podrobnosti hospodaření s majetkem v inventární knize obce a v zápise o výsledku inventarizace.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2010– rekapitulace
syntetický účet – s.ú.
podrozvahový účet – p.ú.
1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- s.ú. 018

celkem 26 883,60 Kč

2. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - s.ú. 019

celkem 285 000,00 Kč

3. Dlouhodobý hmotný majetek – s. ú. 021
4. Dlouhodobý hmotný majetek - s.ú. 022
5.Drobný dlouhodobý hmotný majetek – s. ú. 028
6. Pozemky, lesy, rybníky -

s. ú. 031

celkem 2.436 059,90 Kč
celkem 297 844,20 Kč
celkem

497 724,40 Kč

celkem 1.593 097,92 Kč

7. Pohledávky –

s.ú. – 314

celkem 51 540,00 Kč

8. Dodavatelé

s.ú. – 321

celkem 16 175,07 Kč

9. Závazky - s.ú. 331 a.ú. – 10

celkem 15 738,00 Kč

10. Závazky

s. ú. – 336

celkem 1656,00 Kč

11. Závazky

s. ú. – 342

celkem 1437,00 Kč

12. Přijaté dotace

celkem 49 983,00 Kč

s. ú. – 374

13. Dohadné účty aktivní

s. ú. – 374

celkem 44 432,60 Kč

14. Dohadné účty pasivní

s. ú. – 389

celkem 51 540,00 Kč

15. Dotace na pořízený dlouhodobý majetek s. ú. – 403
16. Cizí majetek -

podrozvahový účet 971

17. Hotovost v pokladně k 31.12.2010 činila

celkem 104 125,00 Kč
44 398,90 Kč

celkem

0,00 Kč

- s.ú. 261

18. Stav na běžném účtu v KB k 31.12.2010 činil - s.ú. 231

1.476 266,47 Kč

Stav rozpočtu k 31.12.2010
Příjmy rozpočtu 2010

1. 382 433,48 Kč

Výdaje rozpočtu 2010

1. 336 276,17 Kč

Přebytek rozpočtu 2010

46 157,31 Kč

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Přezkoumání bylo provedeno, na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávních celků a DSO, pracovnicemi odboru
kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje pí. Janou Káplovou a pí. Hanou Krčkovou dne
21. října 2010. Přezkoumané období od 1.1.2010 do 30.9.2010.

Závěr: při dílčím přezkoumání hospodaření Obce Mezná za rok 2010 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Přezkoumání bylo provedeno, na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávních celků a DSO, pracovnicí odboru
kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje pí. Jitkou Maurerovou dne 9. března 2011.

Závěr: při přezkoumání hospodaření Obce Mezná za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

Přílohy: zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2010, sestava FIN 2-12 M za
období 12/2010, rozvaha za období 12/2010, zpráva o výsledku inventarizace a finanční
vypořádání za rok 2010. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Mezná.

Vlastislav Štefan
starosta obce
Jan Kolář
místostarosta obce

Schválen zastupitelstvem bez výhrad na zasedání zastupitelstva č. 4/2011 dne 9.4.2011.
Vyvěšeno i v elektronické podobě.

