Návrh pro jednání shromáždění starostů svazku

Závěrečný účet za rok 2013
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 2013
Příjmy
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách

Skutečnost

neinv.transfery od obcí

72.600,-

119.500,-

118.584,-

neinv.transfery od krajů

0

38.000,-

38.000,-

inv.transfery přijaté od obcí 0

101.830,-

101.824,-

příjmy z finanč.operací

200,-

250,-

243,95

Příjmy celkem

72.800,-

259.580,-

258.651,95

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

10.000,-

48.000,-

48.000,-

inv.transfery veř.rozp.

2000,-

2.000,-

1.970,-

nákup služeb

56.700,-

74.500,-

74.297,-

pohoštění

2000,-

0

0

neinv.transf.obč.sdružením 7.400,-

48.000,-

47.814,-

dětská hřiště Libuň,Hrdoň.

0

101.800,-

101.774,-

služby peněž.ústavů

2.400,-

2.710,-

2.673,60

rezervy

31.600,-

0

0

Výdaje celkem

112.100,-

277.010,-

276.528,60

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

39.300,-

17.430,-

17.876,65

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

Komentář
Rozpočet příjmů byl upraven o poskytnutou neinvestiční dotaci na realizaci akce
„Profesionalizace Svazku obcí Brada“ ve výši Kč 38.000,-. Celkový výdaj na tuto akci činil
Kč 54.290,-. Rozdíl byl vybrán od jednotlivých členských obcí podle počtu obyvatel, celkem
Kč 16.290,- tj. úprava rozpočtu na pol. 4121.
Pro rok 2013 byl zvýšen příspěvek pro místní akční skupinu Brána do Českého ráje z Kč 2,na Kč 13,- za jednu trvale hlášenou osobu v obci. Z toho vyplynula další úprava rozpočtu jak
v příjmech tak ve výdajích.
Pro šest členských obcí Svazku obcí Brada byla vyhotovena pasportizace dopravního značení.
Tyto obce přispěly svým podílem – úprava rozpočtu.
Další úprava rozpočtu příjmů byla provedena pro nákup dovybavení dětských hřišť v obci
Libuň a Újezd pod Troskami. V roce 2013 zaslala obec Libuň Svazku obcí Brada Kč 72.023,a obec Újezd pod Troskami Kč 29.801,-. Celkem Kč 101.824,- a v rozpočtu bylo upraveno na
pol. 4221 jako příjem investičních dotací od obcí.
Předpokládaná dotace na vybavení obou dětských hřišť nebyla v roce 2012 ani v roce 2013
poskytnuta. Proto budou v následujícím roce tyto investice z majetku Svazku obcí Brada
vyřazeny a předány do majetku výše zmíněných obcí.
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 2013
Přezkoumání za rok 2013 vykonaly Denisa Valešová, kontrolor pověřený řízením
přezkoumání a Šárka Šábrtová, kontrolor, z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 2.10.2013 a 19.3.2014.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Brada za rok
2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí Brada za rok 2013se 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 31.12.2013
dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2013
drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2013

Kč 21.388,84
Kč 977.251,Kč 375.303,-

Závěrečný účet byl vyvěšen i elektronicky.
Vyvěšeno: 18.4. 2014

Svěšeno: 11.5.2014

