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Závěrečný účet Mikroregionu Zatecko za rok 2013
Členské obce Mikroregionu Žatecko: Bitozeves, B1ažim, Čeradice, Deštníce, Holedeč, Měcholupy, Lišany,
Libočany, Liběšice, Libořice, Lenešice, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Vyškov, Zálužice, Žiželice.
Rozpočet Mikroregionu Žatecko na rok 2013 byl schválen jako vyrovnaný s příjmovou částkou 204.000,- Kč a
výdajovou částkou 204.000,-Kč.
Schválený rozpočet
1. rozpočtové
.., rozpočtové
3. rozpočtové
4. rozpočtové
:). rozpočtové

1)

na rok
opatření
opatření
opatření
opatření
opatření

2012 byl upravován
dne 30.5.2013
dne 28.6.2013
dne 19.9.2013
dne 29. I 1.2013
dne 13.12.2013

rozpočtovými

opatřeními:

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2013
(údaje jsou v Kč)
Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

0,44.000,0,160.000,204.000,204.000,0,204.000,0,-

třída 1- daňové příjmy
třída 2- nedaňové příjmy
třída 3- kapitálové příjmy
třída 4- přijaté dotace
Příjmy celkem:
Třída 5- běžné výdaje
Třída 6- kapitálové výdaje
Výdaje celkem:
Třída 8 - splátky úvěrů

Plnění
v%

Skutečnost
0,114.600,0,160.000,274.600,263.600,O
263.600,0,-

0,114.325,11
0,160.000,274.325,11
262.019,0,262.019,0,-

O
99,76
O
100
99,90
99.40
O
99,40
O

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze číslo 1 ajsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Libočanech.

2) Vyúčtování finančních
(údaje jsou v Kč)
Poskytovatel

vztahů ke státnímu

rozpočtu a ostatním

účel

UZ

členské obce

rozpočtům

položka

členský příspěvek na r. 2013

4121

Celkem:

veřejné úrovně

rozpočet

skutečnost

%

160.000,-

160.000,-

100

160.000,-

160.000,-

100

rozpočet
20.000,3.000,10.000,33.000,-

skutečnost
20.000,3.000.10.000,33.000,-

3) Poskytnuté příspěvky jiným organizacím
(údaje jsou v Kč)
Příjemce
Obec Deštnice
MAS Vladař
Obec Holedeč
Celkem:

UZ

účel
příspěvek na Hry bez plotů
příspěvek na rok 2013
příspěvek na ples MZ

položka
5321
5221
5321

%

100
100
100
100

4) Běžný účet:
Zůstatek na základním běžném účtu k 31.12.2013
Základní běžný účet

Zůstatek v pokladně k 31.12.2013

118.030,95 Kč

0-

5) Dlouhodobý majetek:

počáteční zůstatek:
nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
software
drobný nehmotný

příjem:

vyřazení:

konečný zůstatek:

238.000,-

0,-

0,-

238.000,-

69.615,-

0,-

0,-

69.615,-

159.231,90

0,-

63.162,50

96.069,40

271.369,-

0,-

268.556,-

2.813,-

majetek

drobný hmotný
majetek

6) Výsledek hospodaření

za rok 2013

výnosy celkem
náklady celkem

245.525,11
300.974,-

výsledek hospodaření

-55.448,89

7) Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření

Mikroregionu

Žatecko za rok 2013

Přezkoumání hospodaření provedl Ústecký kraj, odbor kontroly- p. Smítková, Skoupá
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 31.10.2013-1.1 1.2013 a 10.2.2014 a 11.2.2014.
Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žatecko za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
č.

Při přezkoumání hospodaření DSO Žatecko za rok 2013 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm.b) zákona
420/2004 Sb. následující podíly
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
2,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,52 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Seznam příloh:
výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2013
zpráva o auditu hospodaření za rok 2013
rozvaha za rok 2013
výkaz zisku a ztráty za rok 2013
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