
Hospodaření obce Kutrovice ~-I-1

Text Schvál. rozp. Upr. rozp. Výsledek %SR %UR

111 Daně z příjmů fyzických osob 213900,00 0,00 170379,83 79,65 0,00

112 Daně z příjmů právnických osob 160000,00 0,00 148198,32 92,62 0,00

121 Obecné vnitřní daně ze zboží a sl. 291 000,00 0,00 340941,51 117,20 0,00

133 Poplatky a odvody v oblasti živ. prostř. 60000,00 0,00 57000,00 95,00 0,00

134 Místní poplatky z vybraných činn. a sl. 6500,00 0,00 4510,00 69,38 0,00

136 Správní poplatky 100,00 0,00 150,00 150,00 0,00

151 Daně z majetku 91000,00 0,00 130464,00 143,40 0,00

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 822500,00 0,00 851643,66 103,50 0,00

211 Příjmy z vlastní činnosti 20000,00 0,00 16285,50 81,43 0,00

213 Příjmy z pronájmu majetku 36000,00 0,00 36000,00 100,00 0,00

214 Výnosy z finančního majetku 5000,00 0,00 4055,58 81,11 0,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 61 000,00 0,00 56341,08 92,36 0,00

411 Neinv. př. transf.od veř. rozp. ústř. úr 190100,00 0,00 292 113,00 153,70 0,00

412 Neinv. př. transf. od veř. rozp. úz. úr. 5000,00 0,00 5000,00 100,00 0,00

421 Inv. př.transfery od veř.rozp.ústř.úr. 0,00 0,00 250555,00 0,00 0,00

Přijaté dotace (součet za třídu 4) 195100,00 0,00 547668,00 280,70 0,00

Příjmy celkem 1 078600,00 0,00 1455652,74 135,00 0,00
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Hospodaření obce Kutrovice d2D-I,!

Text Schváí. rozp. Upr. rozp. Výsledek %SR %UR

501 Platy 130000.00 0.00 48500,00 37,31 0,00

502 Ostatní platby za provedenou práci 185000,00 0,00 170400,00 92,11 0,00

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatele 57000,00 0,00 24161,00 42,39 0,00

513 Nákup materiálu 106000,00 0,00 52946,00 49,95 0,00

515 Nákup vody, palív a energíe 134 000,00 0,00 146024,00 109,00 0,00

516 Nákup služeb 160600,00 0,00 199134,93 124,00 0,00

517 Ostatní nákupy 73000,00 0,00 262120,00 359,10 0,00

518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vlú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519 Výd.souvis.s neinv.nákupy,přísp. a náhr. 25000,00 0,00 9375,00 37,50 0,00

532 Neínv.transf.veřej.rozpočt.územní úrovně 98000,00 0,00 88454,20 90,26 0,00

549 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 10000,00 0,00 21 000,00 210,00 0,00

Běžné výdaje (součet za třídu 5) 978600,00 0,00 1 022115,13 104,40 0,00

611 Pořízení dlouh. nehmotného majetku 50000,00 0,00 59698,00 119,40 0,00

612 Pořízení dlouh. hmotného majetku 50000,00 0,00 522576,00 1045,00 0,00

Kapitálové výdaje (součet za třídu 6) 100000,00 0,00 582274,00 582,30 0,00

Výdaje celkem 1 078600,00 0,00 1 604389,13 148,70 0,00

Obecní Kutrovice lic. č. 90594



Hospodaření obce Kutrovice cJD.-J1

Text Schvál. rozp. Upr. rozp. Výsledek %SR %UR

000 0,00 0,00 2235481,49 0,00 0,00

(součet za třídu O) 0,00 0,00 2235481,49 0,00 0,00

? celkem 0,00 0,00 2235481,49 0,00 0,00



Komentář k hospodaření v roce 2011- obec Kutrovice.

Obec hospodařilo v roce 2011 s přebytkovým rozpočtem, ve větší míře byly vynaloženy výdaje na

opravu hasičské zbrojnice a výstavbu hřiště, kde část nákladů pokryly dotace.

V Kutrovicích 23.1.2012

Renata Jandová



Tabu/ka Č. 4

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č,

139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Obec/BSO: t.~ tJ I cLL
Okres: é. /-..9-.YkO (v tis. Kč)

Identifikace smlouvy/předmět smlouvy, Datum Datum Rozpočet v roce 2011

koncesionář, celkový závazek po dobu začátku ukončení Skutečnost do

trvání smlouvy/ smlouvy smlouvy schválený po změnách 31.12.2011

1 2 3 4 5 6

/
I

I
/
/
/
/
I

/
/
I

Celkem

Sloupec 1: vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodo hospodářské
infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu
trváni smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: "bez závazku". Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje,
případné předpokládané příjmy se neuvádí.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy
uvedou se údaje o výdajích

/
Schválil: i1ltdtJÓt'c Datum: /S;!t L<J~
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Tabulka Č. 1
Pflloha Č. 9 k vyhlášce č.5212008 Sb.

Obec/DSO:
Okres: ýL

e k IIrzco/tU
O

Finanční vypořádáni dotaci a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obci,
příjemcům dotace na poskytováni socíálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádáni dotací a návratných finančnlch výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

dotace MF ČR UZ97188,97572,98005. 98035.98071. 98074.98116. 98216 v Kč na dvě desetinná místa. ~~- - - .... -

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12.
Vráceno v

.Doplatek dotace
31.12.2011) 20t1) Skutečně

Vratka dotace a návratné nárokovaný při

C.j.:
Účelový

Ukazatel Výše výše dotace průběhu roku
použito k

finanční výpomoci při finančnlm
znak rozhodnutí, zaslaná na 2011 zpět na účet finančním vypořádání v vypořádání

31.12.2011
smlouvy účet

kraje roce 2012

a b c 1 2 3 4 5=2-3-4 6

A.1. Nelnvestičnl dotace celkem

q./O()S" v tom: ••..'hÚtI tO?Ja/eJ => S'..f-5i- fr S-.I'S;- e: Ýjednotlivé tituly oJ é I

A.2. Investičnl dotace celkem

vtom:
jednotlivé tituly / ./'" -: -: -:

A.3. Návratná flnančnf výpomoc celkem

vtom: /jednotlivé tituly .-/ /" -: -:
A.4. Dotace a návratné finančnf výpomoci J./J": - 515;-- Cf! SJSr í9- 1-
celkem IA.1. + A.2. + A.3.l

Částku nevyčerpaných dotací ze SR poukažte na příslušný účet Krajského úřadu Středočeského kraje a to nejpozději do 15.2.2012. Do variabilního symbolu uveďte UZ6402, specifický
symbol = číslo uváděné při p/íjmu dotace.

Vysvětlivky:
1 uvádí se kraj, prost1ednicMm kterého byla poskytnuta dotace správcem kapítoly státnlho rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje Jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladnl správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlívým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finančnl výpomoci
sloupec 1 - uvádi se výše dotace nebo návratné finančnl výpomoci stanovená v rozhodnuti event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomocí převedená poskytovatelem prostřednictvřrn příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2011
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finančnl výpomoci, p/ípadně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypo/ádání,

na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prost1edků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2011
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus SI~U TI9ILP~4
sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly částku dotace a nárokují si ji při FV v souladu s příslušným zá "'(OA
Pozn: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypo/ádánl do splátkového kalendá/e je řešen v 18 odst. 2 /, : _ ~ \
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Ministerstvo financí
Letenská 15
Praha 1
odbor 12

Tabulka 2)

Finanční vypořádání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2011

ÚZ
Poskytnuto Použito Vratka dotace při finančním

Požadavek na doplatek
k 31.12.2011 k 31.12.2011 vypořádání

~
~

»->: .s->--»>
--- ../

sloupec 1 - uvádí se účelevý znak dotace
sloupec 2 - uvádí se evidevaný počet případů k 31.12.2011, resp. k 1.1.2012 (počet spisů Om, spisy Nem a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči)
sloupec 3 - uvádi se počet pracovníků obecnlho úřadu na úse .socj~ně-právní ochrany dětí
údaje musí vycházet z roční)ll't statistických výkazů V (MP. řJrR O'~~u sociálně právní ochrany dětí

Sestavil: Itl ~~tltt .!~ ~ ~
Datum a podpis: ~ / i :·':"1",'1'.

'1~ J 'J.. II. . . "'V
171-f I (){()f tlU zl!.A-. \.." ,:' ~

.J - .,.Q)

--?3 75 ~"''/
~

Okres:

Obec:

sloupec 1 - uvádí se účelový znak dotace
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotace na výkon SPOD poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2011
sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečných výdajů na výkon SPOD v roce 2011

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace na výkon SPOD
sloupec 5 - vyplňuje se, pokud příjemce uplatňuje požadavek na doplatek dotace na výkon SPOD

Počet pracovníků
k 31.12.2011

úz Počet případů k 31.12.2011

(v Kč na dvě desetinná místa)



Tabulka 2a)

Okres: l: L J9.::!JJÚO

Obec: kuJ77U)///ee:

Finanční vypořádání dotace SPOD za rok 2011
. /

Výdaje (v Kč na dvě desetinná r/ísta)

mzdové náklady (5011) /
odvody na sociální pojištění (5031) /
odvody na zdravotní pojištění (5032) /
školení a vzdělávání (5167)

[izdnl výdaje (cestovné, pohonné hmoty) (5173) .
I provozní výdaje (plyn, el. energie 000) (5153,5154 ..o) /
nájemné (5164)

kancelářské potřeby (5139)
,
(

nákup kancelářského zařízení (5137)

služby telekomunikací(5162)

looštovné (5161)

stravování (5169)

knihy.tisk (5136) /
I

/
Celkem /
Poskytnutá dotace k 31.12. 2011 {

Požadavek na doplatek

Pozn: V případě potřeby doplňte další výdaje

/
Sestavil: Ja ft. tL()tJtl
Tel: rJoJ trJ.,'/9
Mail: ()letltfi) bt.IlfPVlf!B .ťJ::,

Datum a podpis:



Tabulka Č. 3

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a

právnických osob v roce 2011 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

Obecf9S6: I: ť./íl..0 tj Iť!!..i::-
Okres: k.L.0X/ O

(POUZE NO VÉ PŮJCKY A ÚVÉRY PŘIJA TÉ V ROCE 2011)

Výše úvěru nebo

Účel úvěru
návratné finanční Poskytovatel úvěru Termín splatnosti

Úroková
Způsob ručení

výpomocí sazba v %
ti. Ii" \(i" 0)

1 2 3 4 5 6

/
/

/
/

/
/

/
/

1/

••••• ___ •••••••• 1 •• .. .." .. .... '''' . . .. . . , ... , .. . . . .

Schválil: It:tlt cliJpCl
(příjmení, telefon, podpis)rf~t! m,' .

Datum: ciJI -I. "t.o./ ~


