ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO
za rok 2009
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje v Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění
k upravenému
rozpočtu

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
500,00
295.300,00
294.879,54
99,86%
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
139.870,00
182.843,00
182.843,00
100,00%
Příjmy celkem
140.370,00
478.143,00
477.722,54
99,91%
Třída 5 – Běžné výdaje
140.370,00
718.568,00
712.554,50
99,16%
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
140.370,00
718,568,00
712.554,50
99,16%
Saldo : Příjmy - výdaje
-234.831,96
Třída 8 - financování
234.831,96
Prostředky minulých let
234.831,96
Přebytek (-), ztráta (+)
Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2009 (viz příloha)
Příjmy jsou v souladu s rozpočtem.
Příjmy jsou oproti výdajům nižší, protože poskytnutá záloha na projekt „Start místní Agendy 21
v mikroregionu Podralsko“ byla poskytnuta již v roce 2008. Proto na výdaje spojené s tímto projektem
musely být částečně použity prostředky z přebytku hospodaření minulých let.
Taktéž na projekt „Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice“ byly použity prostředky z minulých let,
protože Nadace Partnerství dle uzavřené smlouvy z roku 2008 poskytla nadační příspěvek již v roce
2008.Tento projekt je účetně veden pod organizační jednotkou č. 2320 a byl poskytovateli vyúčtován
v daném termínu.
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
poskytnuto
KÚ LK

ÚZ

účel
Poradenství pro Mikroregion
Podralsko
Dotace celkem
Dotace na provoz od obcí MiPo
Příspěvky od obcí MiPo –
spoluúčast na projektech

Celkem

položka
4122
4121
4121

rozpočet
7.600,00

čerpání
%
7.600,00 doplatek

7.600,00
7.600,00
136.873,00 136.873,00
38.370,00 38.370,00
182.843,00 182.843,00

1

Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací:
V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s KÚ LK
- č. OLP/2954/2008 na „Poradenství pro Mikroregion Podralsko“
S termínem realizace projektu od 11/2008 do 05/2009, účetně vedeno pod organizační jednotkou č. 2954
V r. 2008 proúčtováno
V r. 2009 proúčtováno
celkem
Výdaje
40.000,00 Kč
69.000,00 Kč
109.000,00 Kč
Příjmy – dotace KÚ LK (záloha) 68.400,00 Kč
7.600,00 Kč
76.000,00 Kč
Vlastní zdroje (byly tvoření spoluúčastí zúčastněních obcí z roku 2008)
33.000,00 Kč
(Obce Hamr n.J., Noviny p.R., Zákupy, Ralsko, Osečná).
V roce 2008 byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí na akci „Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko“
Realizace projektu proběhla od 8/2008 do 8/2009, účetně je vedeno pod organizační jednotkou č. 2831
Rok 2008
rok 2009
celkem
179.200,00 Kč
268.800,00 Kč
448.000,00 Kč
Příjem
Výdaje
43.802,00 Kč
454.152,50 Kč
497.954,50 Kč
( poskytnutá dotace byla zaúčtována jako ostatní nedaňové příjmy – položka 2329)
1) informace o majetku DSO
stav běžného účtu (231)
Kč 296.689,13
Kč 99.888,60
majetek (022 –sam.movitá věc)
aktiva celkem
Kč 396.577,73
pasiva celkem
Kč
0,00
Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.20098 byl schválen členskou schůzí dne 11.2.2010.
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
2) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009
Přezkoumání hospodaření provedl pan Vladimír Hiršal – kontrolor KÚ LK dne 11.5.2010.
„Výsledek přezkoumání:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
V Osečné dne 18.5.2010
Předkládá: Pohořelá Eva, účetní
Příloha:
1. Výkaz FIN 2-12M
2. Rozvaha k 31.12.2009
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2009

Vyvěšeno na kamenné i elektronické úřední desce úřadu:

Datum vyvěšení: 19. 5.2010

datum sejmutí : 3.6.2010

Razítko, podpis pracovníka městského – obecního úřadu
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