Návrh pro jednání shromáždění starostů svazku

Závěrečný účet za rok 2012
Svazek obcí Brada
Dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách

Skutečnost

neinv.transfery od obcí

25.380,-

44.380,-

44.387,-

neinv.transfery od krajů

0

30.000,-

30.000,-

inv.transfery přijaté od obcí 0

137.930,-

137.930,-

příjmy z úroků

0

230,-

227,28

Příjmy celkem

25.380,-

212.540,-

212.544.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje
ostatní osobní výdaje

0

51.100,-

51.100,-

nákup materiálu

0

6.750,-

6.748,-

nákup služeb

15.400,-

19.800,-

19.720,-

pohoštění

0

2.190,-

2.190,-

neinv.transf.obč.sdružením 7.250,-

7.390,-

7.386,-

dětská hřiště Libuň,Hrdoň.

0

136.000,-

135.960,-

služby peněž.ústavů

2.500,-

2.400,-

2.364,-

rezervy

52.420,-

0

0

Výdaje celkem

77.570,-

225.630,-

225.468,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo příjmů a výdajů
Financování

52.190,-

13.090,-

12.923,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentář
Rozpočet příjmů byl upraven o poskytnutou neinvestiční dotaci na realizaci akce
„Profesionalizace Svazku obcí Brada“ ve výši Kč 30.000,-. Celková částka na tuto akci činila
Kč 42.870-, rozdíl byl vybrán od jednotlivých členských obcí podle počtu obyvatel, celkem
Kč 12.870,- - úprava rozpočtu na pol. 4121.
Další úprava rozpočtu příjmů byla provedena pro nákup vybavení dětských hřišť v obci Libuň
a Újezd pod Troskami. Obec Libuň zaslala Svazku obcí Brada Kč 70.000,- a obec Újezd pod
Troskami Kč 67.930,-. Celkem Kč 137.930,- a v rozpočtu bylo upraveno na pol. 4221 jako
příjem investičních dotací od obcí.
Skutečný výdaj na vybavení dětských hřišť byl Kč 135.960,-. Rozdíl 1.970,- bude vrácen
v následujícím roce obci Libuň.
Ostatní úpravy rozpočtu ve výdajích souvisí s poskytnutou dotací.
2) Účelové fondy
DSO netvoří žádné účelové fondy.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně.
Celková částka poskytnuté dotace byla úplně vyčerpána v souladu s podmínkami poskytnuté
dotace.
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Přezkoumání za rok 2012 vykonaly Denisa Valešová, kontrolor pověřený řízením
přezkoumání a Šárka Šábrtová, kontrolor, z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 3.12.2012 a 4.3.2013.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Brada za rok
2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí Brada za rok 2012 se neuvádí žádná
rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
5) Doplňující informace o majetku Svazku obcí Brada
zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu u KB k 31.12.2012
dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2012

Kč 39.265,49
Kč 875.477,-

drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2012

Kč 375.303,-

Závěrečný účet byl uveřejněn i elektronicky.
Vyvěšeno:
Sejmuto:
7.4.2013
23.4.2013

