ávrh závěrečného

účtu vazku obcí mikrorcgionu
Haná za rok 2009

Střední

Základní údaje:
Svazek obcí mikrorcgionu štřcdnf l Ianá
Masarykovo nám. 20. Kojetín. P Č 752 01
Za toupený: Ing. Jiřím Šírkcrn - před. cdou
IČO:69604771
Bankovní spojení: '. a.s. Č. Ú. 188401033<)/0800
TeI~ť()n:58127740 1. 1~lx:5817010 13. e-mail: obcl:.mero\i<.:eliiol.<.:L.\\v.\\.strt!dnihana.cz

*

Podle 17 zákona Č. 25012000 Sb .. o ro7pOČtOV:ch pravidlech územních rozpočtů schvaluje
zá črcčný účet svazku obcí valná hromada. Vyúčtování za rok. 2009 v souladu s citovaným
u. tanovcním obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby u o dalších finančních operacích. včctnč lve rby a použití fondů,
hospodaření pří pčvkov ých organizací zřízcných use. oučásti závěrečného
účtu je dále
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtu krajů. obcí. tátním fondům a
jiným rozpočtům a k hospodaření dalších o ·ob.
L

J.Údaje

O

plnění příjmů a výdaj"

I Rozpočet po změnách

Příjmy

-

Výsledek v Kč

I

v Kč
Třída
Třída
Třída
Třída

1- Daňové příjmy
2- Ncdaňové příjmy
3- Kapitálové
příjmy
4- Přijaté dotace

25 934.I 1~2 000.-

Přfimv celkem

Rozpočet po změnách
v Kč

Třída 5 - Běžné \} daie
Třída 6 - Kapitálové
výdaje

Výdaje celkem
Financování

-

25958,20
I 231350.-

1 258308,20

-

I Výdaje
•

I 257934,-

-

- třída 8

-

1 1129:4.-

Výsledek v Kč
1 106347,80

1 122 934,-

1 106347,80

-135000,-

-135000,-

Stav základního běžného účtu č.1884010339/0800
vedeného u Č a.s. k 31.12.2009

19309,86 Kč

I ROZPOČ'--rovIt

~Il

PRI.JMY

PoJ.

I

J\cin, Přijaté irun
0:cín, PřÚatc (;an
Par.3639

'ľ~l'\

I 1-\'2350,--

.f121
.f122

od obcí

kr; od kraj u

124H4.--·

/2322

Přijaté
o,iistn0 náhrad)
Ostarn í nedaňové
říj 111~

j

--

90 ()OO.--

2:12q

1_ -\.50.--

2J±4

I 02-\..20

~

Par. 6310
~ijn~~~llrn_k_u

__

1- -

I ;;'~:';;~)~,:~\,

:d~i~I)A.IE_:021
5136
5
[ 51~
.-161

) daje na knih~ n tisk

l12l

áku materiálu
l'rob vlastni
Sluib) pošt
,'lu7.b) pen"i,nlch ústav li
Služby školeni a \ I.dČIÚ\ úní
:--Jákllp ostatních služeb
• V) dajť na 01 1'[1\) a údrih-,-u __
Cestovné
~
-. Výdaje na roh istční

rin~

Věcné dur)
cín, transfery
pujčk

I

5163
. 5167
---

+---

'

5169
.-171

)-~173
5175
5194

občanský ln sdružením
,,"ocně

rospčšnýrn

5621

-polcčnostcrn

II 76-\..-I 9RO ,-9 5-\..f.-693.30
123.-29 990,--

f-'.f9663.--

--1

5 700,--

9:6.-16-\.2<>.2-\.-94,--

~

1598.-1:00.---650 000.--

Par. 6310
-

t--

.'llIzhy

t

cnčznich

Ú lm

I H16.50

u

VÝDAJE (,EL~
VI. '.-\~CO\'A 'Í-uhra/cné
splútky krát. -ri'ijat\ ch pujčck
Imčna sta\ li krát. Prostředku na účtech
linancov ÚI1l celkem

I~
•
g II-\.
8115

-IJSOOO·--W
-16 960.~()

-1:':0.40

~

2. Darí finanční operace
Přijatý krůtk odobv ú\ čr od Č'.' a.s ..
. Po čátečni ~ta\ k. 1.1.2()Ol)
'pla .eno k. 2('.2.2009

13: 000.- Kč
13: 000.- Kč

Zúsunck úvěru k. 31.12.200<)

0.- Kč

V meť 2009 po k~ mul \ <LId. obci ncinx cstičn: pujčku
Obc 'Ilť pr )"'r0čn~ spolcčno ni Střední II<Inu ()P, \ e \ ~ši

. platilo.

t

6:0 000.- Kč

pujčk , je \' roce 2014.

3. ' čelové fondy
\ a/ck obcí mikroregionu

třcdm Hana nernú /ř1/l.!n Lúdn~ fond.

4. Ho podaření př-í pě kové organizace
. \ azck obci mikrorcgionu

Střeni Haná ncmá

zřízenu

iÚll!WlI

pj-j~pť\ kovou organizaci.

5. "účtování finančních vztahu ke tátnímu rozpočtu a o. tatnírn
rozpočtiml eřejné úro nč
Dotace - při~pC::"k~ od obcí mikrcrcgionu

pO;o,k.~inuto
čerpáno

142350.-

Kč
Kč

90000.90000.-

Kč
Kč

I-Q 350.-

Dotace na kulturně,

f.dělá, ací akce mikrorcaionu

Olomoucký

poskytnuto

čerpánu

kra]

ubjektum

Občanské

sdruž

ni

Tov ačovská jeve ra

U

,·~·~cpří. pč, ku, dotace

účel

Příjemce

\"~Šl.: uvedených

320 _002 Sb. \

na činnost
dotaci

ť LI1Člli

(1 příspěvku
byla provedena
pozdčjšlch předpisu.

1 :00.- Kč
finanční kontrola dle zákona

č.

7. Zpráva o "\'. ledku přezkoumélní hospodaření
Přcvkoumúni hospodaření obec bylo prox cdcno \ souladu se zákonem Č. 420/2004. b ..
o přezkoumáni ho. p xlař 'ní ú/cmnich ,1110. prúv n~ch celku J dobrox oln~ ch . \ azku ot ci dne
16.-k20 1O "rnjsk.~ 111 úřadem Olornouckch
kraje. Ph pí"ok. 1I11lÚlll h )!-'pidařcní neby I~
/:iišt01l~ ch) b~ a nedostatky. Plné znčni i'pnh) o provedeném přcvkoumúní hospodař' ní obec
\tlťnl\ ice nu I l lanou /u rok. _(0) je 1řrlohou k. /<1\ črcčnérnu

účtu.

8. Závěr
Příloh č. 23 a -+ jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Měrovicích nad Ilanou. Připomínky
k zá rečnérnu účtu mohou občané uplatnit buď pí cmnč po dobu zveřejn ní na úřední dc ce
nebo ústně na za .edání valné hromadč.
~VOZ6kobcí mlkroreglonu

6Ta1rON'"ANÁ

Byla provedena následná řídící kontrola

Před .eda

ilV

P

...........

příkazce operace

prá ce rozpočtu.hlavní

Masarykovo nOm. 20
752 01 KoJetrn

~

~t&,

účetní

le: 696 04 771
.

/

...../.:Vt-·r:···i···············

Zpracovala: Renata l lrornadová

Přílohy:
1 )Zprá"a o V)' .ledku přezkoumání ho. podaření svazku obcí mikrorcgionu
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M
3) Rozvaha
ue O ' PO 3-02
4) Příloha - úe OľJPO 5-01

V·yvcs no d ne:

ejrnuto dne:

c!rJ10.

.:!.~.~~.

Zveřejněno zpu obcm umožňujících

dálkový

pří .tup dne:

• třcdní Haná

