Návrh pro zasedání členské schůze

Závěrečný účet za rok 2009
Mikroregion Jizera
dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v Kč
Název

Schvál. rozp.

Upravený rozpočet

Skutečnost r.2009

Příjmy
Příspěvky čl. obcí
42.546,Příspěvky obcí poradenství
167.454,Přísp.odměna předsedovi sv.
60.000,Přísp.progr. rozvoje venkova
0
Příjmy úroky
500,Dotace bezp. a orientace
0
Dotace na porad. čin.
0

42.546,167.454,60.000,28.002,500,46.348,40
6.400,-

42.546,88.000,60.000,28.002,1.288,87
46.348,40
6.400,-

Příjmy celkem

270.500,-

351.250,40

272.585,27

Výdaje
Služby peněž.ústavů
Nákup služeb
Mzdy
Poradenské služby
Finanční vypoř. min. let

2.500,4.000,68.000,196.000,0

Výdaje celkem

270.500,-

Saldo příjmů a výdajů

2.500,600.350,40
68.000,202.400,0

3.450,603.994,50
68.000,148.120,33.841,-

873.250,40

857.405,50

- 584.820,23

Komentář
PŘÍJMY:
Dotace neinvestiční:
a) Z Libereckého kraje: CELKEM
poradenství
b) bezpečn. a orientace v mikroreg.

52.748,40
6.400,46.348,40

Příspěvky obcí:
Ze stanov 2,-Kč/ obyv.
přísp.na poradenství
přísp .progr. rozvoje venkova
odměna předsedovi svazku

218.548,42.546,88.000,28.002,60.000,-

Ostatní
úroky z účtu
Příjmy celkem

1.288,87
272.585,27 Kč

Položka v úč.

4121
4121
4121
4121
2141
4122
4122

5163
5169
5021
5166
5367

VÝDAJE:
mzda
poradenská činnost MR
zhotovení dopravního značení
stání autobus. zastávky Jívina
odvoz pneumatik z obcí

68.000,148.120,548.600,46.382,50
5.085,-

ostatní výdaje
služby ČSOB
GORDIC roční poplatek
Vypoř. min. let. – vratka obci Paceřice
Výdaje celkem

3.450,3.927,33.841,857.405,50 Kč

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně
Účelové dotace byly vyhodnoceny a plně vyčerpány v souladu s podmínkami poskytnutí
dotace. DSO nemá z dotací roku 2009 žádné jiné závazky vůči státu.
Příjemcem dotací byl dobrovolný svazek obcí. Vlastní podíl svazku byl rozpočten mezi
členské obce, které svůj podíl vložily na účet DSO. Odtud byl uhrazen dodavatelům.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009
Přezkoumání dobrovolného svazku obcí za rok 2009 provedl Krajský úřad Libereckého kraje.
Závěr přezkoumání: bez chyb a nedostatků.
4) Údaje o hospodaření s majetkem
Na základě provedené inventury k 31.12.2009 bylo zjištěno, že stav majetku DSO nebyl
navýšen ani ponížen oproti roku 2008.
Účet 018 302.925,- Kč (protipovodňová opatření – studie)
Účet 041 347.480,- Kč ( dokumentace a studie - protipovodňová opatření)
5) Doplňující informace o majetku DSO
Stav základního běžného účtu k 31.12.2009

52.997,52 Kč

6) Návrh na usnesení
Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Jizera a závěrečný účet
Mikroregionu Jizera včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok
2009, a to bez výhrad.
Zpracovala: Francová Iva účetní svazku

OBEC: ………………..
Vyvěšeno dne: ………..2010
Sejmuto dne: ………….2010

razítko a podpis

Závěrečný účet za rok 2009 byl zároveň ve shodných datech vyvěšen na elektronické úřední
desce.

