Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2010
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Podrobný rozbor financování
Rozpočtované úvěrové splátky roku 2010
* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Financování celkem
* Změny stavů na bankovních účtech:
1. ) Základní běžný účet :
( ČS a.s. )

- 1.448.000,00
- 7.208.802,86

- 8.656.802,86

- počáteční stav k 1.1.2010

1.371.751,18

odvod části konečných stavů ZBÚ u ČSOB a ČS k 31.12.2009 (přebytky
2009) na spořící účet
odvod účelových prostředků dle vyúčtování dotací za rok 2009 do SR
příjem dotací v roce 2010 na ZBÚ
přímé platby na ZBÚ – odvody z příspěvkových organizací z odpisů
přímé platby ze ZBÚ – DSO Východní Krkonoše + velký svazek Krkonoše
přímé platby ze ZBÚ – platba za projednávání přestupků na MěÚ Trutnov
přímé platby na ZBÚ
přímé platby ze ZBÚ
přímé platby ze ZBÚ – převod dotace z kraje pro PO – Dům s peč. službou
odvod volných finančních prostředků na FRR
příjem prostředků z fondu hospodářské činnosti (bytové hospodářství)
úvěrové splátky za rok 2010 ( teplofikace Maršova 2 )
financování výdajů-převod prostředků na výdajový účet
převedené příjmy z příjmového účtu za rok 2009
převod prostředků do sociálního fondu na rok 2010
převod prostředků ze zvláštního účtu pro projekt „Aut. nádraží Svoboda n.Ú.“
Převod zůstatku ze zrušeného FRR

2. ) Základní běžný účet :
( ČSOB a.s. )

- 827.273,35
- 1.009, -+ 5.993.160, -+ 829.065,75
- 101.660, -- 6.440, -+ 739.094,95
+ 14.633,74
- 50.000, -- 8.708.782,90
+ 2.000.000, -- 500.000, --10.032.950,73
+ 3.334.520,52
- 100.000, -+ 6.708.782,90
+ 2.598,48

- konečný stav k 31.12.2010

665.491,54

- počáteční stav k 1.1.2010

327.273,35

odvod části konečných stavů ZBÚ u ČSOB a ČS k 31.12.2009 (přebytky
2009) na spořící účet
úvěrové splátky za rok 2009 ( rekonstrukce ZŠ )
přímé platby na ZBÚ
přímé platby ze ZBÚ
převod prostředků na spořicí účet
příjem ze spořicího účtu

- 871.751,18
- 948.000, -+ 14.746.768,75
- 12.476.723,95
- 2.000.000, -+ 2.000.000, --

- konečný stav k 31.12.2010
3.) Zvláštní účet pro projekt „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“:
(charakter základního běžného účtu – ZBÚ)
- počáteční stav k 1.1.2010
platba výdajů souvisejících s projektem v roce 2010
příjem z připsaný úroků
příjem z dotace od ÚRR a SF na projekt
převod na ZBÚ u České spořitelny
převod zůstatku na FRR a zrušení účtu s ukončením projektu

- konečný stav k 31.12.2010

777.566,97

49.949,62
- 15.470, -+ 1.125,79
+ 6.674.303,28
- 6.708.782,90
- 1.125,79

0,00
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4.) Fond rezerv a rozvoje (FRR) :

- počáteční stav k 1.1.2010

převod zůstatku BÚ pro projekt Aut. nádraží Svoboda
převod finančních prostředků na výdajový účet
převod volných finančních prostředků ze ZBÚ u ČS
převod na spořící účet vedený u ČSOB
příjem z připsaný úroků
převod zůstatku na ZBÚ u ČS v souvislosti se zrušením účtu

17.363,52
+ 1.125,79
-3.000.000, -+ 8.708.782,90
- 5.727.272,21
+ 2.598,48
- 2.598,48

- konečný stav k 31.12.2010

5. ) Spořící účty:

- počáteční stav k 1.1.2010

příjem konečných stavů ZBÚ u ČSOB a ČS k 31.12.2009 (přebytky 2009)
příjem prostředků z FRR
příjem volných prostředků ze ZBÚ u ČSOB
převod prostředků na ZBÚ u ČSOB
připsané úroky přímo na spořící účet

- konečný stav k 31.12.2010

6. ) Sociální fond:

- počáteční stav k 1.1.2010

převod ze ZBÚ dle schváleného rozpočtu na rok 2010
příspěvky na stravné
příspěvky na penzijní připojištění

0,00

2.716.912,64
+ 1.699.024,53
+ 5.727.272,21
+ 2.000.000, -- 2.000.000, -+ 106.015,28

10.249.224,66

26.656,50
-

- konečný stav k 31.12.2010

Počáteční stavy k 1.1.2010 :
Konečné stavy k 31.12.2010 :

4.509.906,81
11.718.709,67

* CELKEM změny stavů na bankovních účtech

- 7.208.802,86

+ 100.000, -14.480, -85.750, --

26.426,50

Ve Svobodě nad Úpou dne 29.4.2011

Vypracovala : Ing. Ivana Balcarová, v.r.
tajemnice MěÚ
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