Závěrečný účet obce Obory za rok 2011
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/200 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2011 (v Kč)
Příjmy :

Schvál.rozpočet
2.242.900,-

Upr.rozpočet
2.410.378,00

Skutečnost
2.256.485,38

Výdaje :

3.517.000,-

3.684.478,00

1.640.616,29

Financování

1.274.100,-

1.274.100,-

-615.869,09

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2011, který je přílohou Závěrečného účtu.

Základní členění příjmů a výdajů :
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem :

2.079.000,90.000,10.000,63.900,2.242.900,00

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

1.967.000,1.550.000,3.517.000,-

2.234.100,116.778,10..000,49.500,2.410.378,00
2.000.078,00
1.684.400,3.684.478,00

2.146.791,11
58.473,27
1.800,49.421,00
2.256.485,38
1.483.056,29
157.560,1.640.616,29

Významné akce r. 2011
V r. 2011 bylo z rozpočtu obce Obory financováno: - provoz veřejné autobusové dopravy
(ostatní dopravní obslužnost), příspěvky na neinvestiční výdaje za žáky z Obor Základním
školám Nečín, Višňová, Příbram a Dobříš, platby za veřejné osvětlení, odvoz a likvidace
komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Byl dokončen a schválen Územní plán obce Obory, byl vytvořen a schválen Strategický a
Akční plán a Rozvojový strategický dokument obce Obory.
Pro větší bezpečnost silničního provozu na silnici 1/18 byly instalovány radary na obou
krajích obce a výstražná signalizace před přechodem pro chodce. Byly doplněny chybějící
značky začátek a konec obce.
Bylo opraveno zábradlí za kapličkou a za hasičskou zbrojnicí.
V Horních Oborách byla instalována Informační deska a plakátovací plocha.
Spolupodíleli jsme se na výstavbě dětského hřiště.
Podali jsme žádost o dotaci na stavbu ČOV a kanalizace v obci Obory ze SZIF.

Kulturní a společenské akce: - pořádání zájezdu na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích,
zájezd do Polska na prodejní trhy, úhrada pohoštění na oslavě Dne matek, příspěvek na
Mikulášskou nadílku, stavění Máje, uspořádání „Mše svaté“, organizování pálení
„Čarodějnic“, ceny pro pingpongový turnaj.
V průběhu celého roku navštěvují zástupkyně sociálního výboru naše spoluobčany
s dárkovým balíčkem a blahopřáním k významnému životnímu jubileu.
Příspěvky zájmovým organizacím: - v r. 2011 jsme přispěli SDH Obory a SK Obory po
50 000,-Kč na provoz a činnost.

Přehled přijatých dotací :
Souhrnný dotační vztah
Dotace na sčítání lidu
Celkem dotace

63.900,1.321,- (vráceno)
65.221,-

Finanční majetek,pohledávky a závazky obce k 31.12.2011
a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtech k 31.12.2011

5.360.839,11 Kč

b) pohledávky obce k 31.12.2011

nejsou

c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2011

nejsou

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 :
Bylo provedeno dne 05.04. 2012 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou krajského
úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání : Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- Fin 2-12M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Vyvěšeno ( i v elektronické podobě) dne : 16. 5. 2012
Sejmuto dne :
Schváleno dne :

