
XI.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K     ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTYSE  

HVĚZDLICE ZA ROK 2010

Městys Hvězdlice ukončil hospodaření roku 2010 s kladným výsledkem 981.367,15 Kč .
V tomto roce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost. Je zřizovatelem jedné příspěvkové
organizace- Mateřské školy Hvězdlice.
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice je i po volbách v říjnu 2010 -15 členné.
Dotace do rozpočtu městyse činily celkem 663,8 tis. Kč . Dotace byly finančně vypořádány a jejich
přehled je uveden výše v tomto závěrečném účtu. / dotace včetně Úřadu práce/.
Mezi investiční akce roku patřilo vybudování autobusové čekárny v Nových Hvězdlicích směr
Vyškov, vybudování bezdrátového rozhlasu ve všech částech městyse Hvězdlice a přestavba skladu u
sálu na plně vybavenou kuchyňku.
Do provozu bylo předáno Dětské hřiště v Nových Hvězdlicích, budované postupně 2 roky.
Městys poskytl také investiční transfer Mysliveckému sdružení Hvězdlice na rekonstrukci budovy
 čp. 164 pro potřeby organizace, podobně jak v předcházejícím roce
.Další transfery  poskytnuté neziskovým sdružením byly neinvestiční a jejich použití zkontrolovat
finanční výbor městyse Hvězdlice.
Městys Hvězdlice je členem DSO Mezihoří, od kterého obdržel transfer ve výši  128 tis. Kč.
Další běžné příjmy a výdaje jsou uvedeny v tabulce tohoto závěrečného účtu.
Městys Hvězdlice neměl v roce 2010 žádné úvěry ani půjčky. 

Pohyb majetku městyse Hvězdlice v roce 2010

Účet
Stav k
1.1.2010 Přírůstky Úbytky Poznámka

Stav k
31.12.2010

021 32.110.138,60 146.278,--  aut.čekárna NH-směr Vyškov  
  512.852,--  dětské hřiště NH
   208.020,--   kuchyňka u sálu v KD  
   13.438,--   Chodník u hřiště SK  
    5.885,--  Stará aut.čekárna-vyřazení  

98.392,-- Místní rozhlas- vyřazení  
32.886.449,60

 022 1.507.245,60 41.900,-- sněhová fréza  
  386.462,-- bezdrátový rozhlas
    (rozhlasové ústředny, pož.stříkačky)  
     1.935.607,60 

028 1.629.763,41 14.664,-- myčka
10.844,--  skleněná vitrina-kuchyňka

  1.854,--  mikrovlnná trouba
21.190,--  křovinořez

  14.990,--  nůžky na živý plot  
     62.521,--  vitriny  

61.344,-- odpadkové koše keramické
11.769,-- skartovačka
9.996,-- kancelářská křesla

108.231,- vyřazení dle inventarizace
1.730.850,--

031 7.480.484,63 6.870.981,- bezúplatný převod pozemků
302,03 Prodej pozemku- Škůrkovi

14.351.167,20
041 365.000,-- 10.000,-- územní plán

275.000,--


