ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Mikroregionu údolí
Lidického potoka

za rok 2008

Závěrečný účet roku 2008
¾ tabulka čerpání rozpočtu
¾ komentář
¾ přílohy
Vyvěšeno dne: 5. 5. 2009

Sejmuto dne: 20. 5. 2009

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané obcí mikroregionu uplatnit písemně
do 20. 5. 2009 nebo ústně na zasedání valné hromady mikroregionu.

Struktura závěrečného účtu:
a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2008, dle účetního výkazu 040-FIN 2-12 M
b) Hodnocení čerpání rozpočtu
c) Přílohy
Mikroregion údolí Lidického potoka nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.
Členy mikroregionu jsou tyto obce:
Buštěhrad
Lidice
Hřebeč
Dolany
Velké Přítočno
Malé Přítočno
Makotřasy
Čičovice
Pletený Újezd
a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2008, dle účetního výkazu 040-FIN 2-12 M
Závěrečný účet je předkládán na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17. Výše uvedená tabulka
je členěná na jednotlivé oddíly/paragrafy nebo položky dle platné rozpočtové skladby. Ve
sloupci „plnění“ jsou uváděné hodnoty skutečného příjmu nebo čerpání rozpočtu. Sloupec
„rozpočet upravený“ vykazuje rozpočet zvýšený o položky investiční dotací ze SR a upravené
položky rozpočtu, které byly navýšeny rozhodnutím valné hromady na konci roku a schváleny
na jejich zasedání. V 8. a 10. sloupci jsou vykázána procenta plnění před změnou a po změně.
Podrobný účetní výkaz, podle kterého je závěrečný účet sestaven, je k nahlédnutí v kanceláři
MěÚ Buštěhrad stejně jako bilance mikroregionu a všechny další předepsané přílohy.
b) Hodnocení čerpání rozpočtu

Příjmy
Příjmy mikroregionu podle platné rozpočtové skladby za rok 2008 dosáhly výše 1 159 855
Kč.
Na začátku účetního období 2008 byl stav finančních prostředků na bankovním účtu
k 1. 1. 2008 následovný:

+

249 755,40 Kč

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příspěvky od obcí, které činí 20,- Kč za 1
obyvatele a jsou fakturovány na přelomu měsíce dubna a května, kdy jsou známy počty
obyvatel z ČSÚ. Za rok 2008 činily tyto příspěvky od obcí celkem 138 620,- Kč.

V příjmech jsou zahrnuty i celkové dotace ze státního rozpočtu (KÚSK).
Investiční dotace byla v roce 2008 poskytnuta z dotačního titulu „Integrované projekty
venkovských mikroregionu“ na
Název dotace
Rekonstrukce
a
chodníků v obcích

Dotace v Kč
výstavba 335 000,- Kč

•

Vybudování chodníků se týkalo těchto obcí:
Malé Přítočno
Velké Přítočno
Buštěhrad
Lidice
Poskytnutá dotace byla ve výší 335 000,- Kč a spolufinancování obcí ve výši 682 694,- Kč.
Celkové náklady investiční akce činily 1 017 694,- Kč.

Výdaje
Výdaje mikroregionu dosáhly výše 1 144 414,- Kč.
Rozpočet mikroregionu byl na konci roku 2008 upraven rozpočtovým opatřením, které bylo
schváleno valnou hromadou dne 15. 12. 2008. Po úpravě nebyla výdajová část překročena.
Investiční akce (rekonstrukce a výstavba chodníků v obcích) byla schválena valnou hromadou
mikroregionu na jejím zasedání.
Podrobný přehled čerpání výdajů je součástí přílohy shora jmenovaného výkazu.
Po skončení účetního období, tj. k 31.12.2008 měl mikroregion k dispozici tyto
prostředky:

+

265 196,63 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2008 je po konsolidaci vyrovnaný.
K hospodaření mikroregionu nebyl využit žádný úvěrový produkt od bankovních společností.
Výše závazků evidovaných a neevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

Buštěhrad, dne 4. května 2009

Předsedkyně mikroregionu: Ing. Jana Nedvědová

Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2008:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2008
Rozvaha k 31. 12. 2008
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace
Stavy a obraty na bankovních účtech
Přehled přijatých dotací a půjček ze SR
Doplňující ukazatele
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - audit
Finanční přehled závěrečného účtu za rok 2008 z programu KEO

