Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Metuje se sídlem ve Velké Jesenici č. 200,
IČO 70156239
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
l) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
schválený rozpočtové
upravený plnění
% plnění
rozpočet
opatření
rozpočet k 31.12.2011 k upr.rozp.
tř. 2 nedaň.příjmy 1.860,- .
15.100,16.960,- 16.957,29
99,98
tř. 4 přijaté dotace 121.440,230.000,351.440,- 351.425,100,00
Příjmy celkem
123.300,245.100.368.400,- 368.382,29 100,00
třída 5.
běžné výdaje
200.000,259.200,459.200,- 459.115,00
99,98
třída 6.
kapitálové výdaje
0
0
0
0
0
Výdaje celkem
200.000,259.200,459.200,- 459.115,99,98
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. a 2. a jsou k nahlédnutí na sídle svazku
a na úřadě členské obce (výkaz Fin 2-12/2012 rozbor čerpání příjmů a výdajů). Zpráva o
plnění rozpočtu roku 2012 byla projednána na sněmu 29. ledna 2013.
2) Hospodářská činnost – ve svazku se neprovozuje.
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv - svazek žádné fondy nemá.
4) Hospodaření PO a organizací založených svazkem – svazek nemá žádné organizace .
5) Vyúčtování finanč. vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřej.úrovně
Dotace do rozpočtu svazku za rok 2012 činily celkem 30 000 Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyčerpány a řádně
vyúčtovány.
poskyt.
účel
položka
rozpočet
čerpání
KÚ
neinvestiční dotace profesional.
4122
30.000,124.789,Dotace na profesionalizaci byla použita na služby manažerky, tisk zpravodaje, služby stránky
www svazku.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012
Přezkoumání hospodaření provedl KÚ KVHK , pověřené kontrolorky p. N. Naglová
a Ivana Marková.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky , hospodaření neuvádí žádná rizika.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Návrh na usnesení:
Sněm Dobrovolného svazku obcí Metuje, se sídlem ve Velké Jesenici schvaluje závěrečný
účet svazku za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením svazku a to bez
výhrad.
V obcích vyvěšeno i na elektronické desce. Schváleno na sněmu ....... ... 2013.
Ladislav T y l š ,předseda svazku
vyvěšeno :

sňato:

