Závěrečný účet Svazku obcí Podchlumí za rok 2013
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
Název:
IČO:
Sídlo:
Rozvahový den:

Svazek obcí Podchlumí
75146746
Záchlumí 98
31.12.2013

Svazek hospodařil v měsíci lednu a únoru 2013 podle Rozpočtového provizoria na měsíce leden a
únor 2013, jehož pravidla byla schválena Valnou hromadou svazku dne 18.12.2012, usnesení č.
9/2012..
Dne 31.1.2013 byl usnesením č. 2/2013 schválen Valnou hromadou Svazku rozpočet Svazku obcí
Podchlumí na rok 2013 ve výši 40 000,- Kč jako schodkový, vyrovnaný financováním z přebytků
hospodaření z minulých let.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 15.1.2013 do 31.1.2013.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
schválený rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování prostředky minulých
let

upravený rozpočet

plnění
6,96

40 000,-

10 500,-

6,96
10 830,00

40 000,-

10 500,-

10 830,00

40 000,-

10 500,-

10 823,04

Stav základního běžného účtu k 1.1. 2013
Stav základního běžného účtu k 31.12. 2013

77 995,91 Kč
67 172,87 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Záchlumí u
účetní svazku obcí (výkaz FIN 2-12 M měsíc 12)

2) Hospodářská činnost svazku obcí
Svazek obcí hospodářskou činnost nevede.

3) Rozpis přijatých dotací
V roce 2013 Svazek obcí Podchlumí neměl žádné dotace od obcí. K financování výdajů byl použit
přebytek hospodaření z let minulých.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace ze státního rozpočtu Svazek obcí v roce 2013 žádné neobdržel.

5) Půjčky a úvěry
Svazek obcí v roce 2013 nepřijal a neposkytl žádné půjčky, nepřijal a neposkytl žádné úvěry.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podchlumí za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedl KÚ Pardubice, finanční odbor, zastoupený:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Zdeňka Škarková
kontrolor - Bc. Zdeňka Fassnerová
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 13.9. 2013 a 6.5. 2014
Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podchlumí za rok 2013 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2013 je přílohou č.1
závěrečného účtu svazku obcí a je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Záchlumí u účetní svazku
obcí.
7) Závěr
Lze konstatovat, že Svazek obcí Podchlumí v roce 2013 hospodařil v souladu se schváleným
rozpočtem a rozpočtovými změnami, schválenými valnou hromadou svazku. Lze vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hospodaření svazku je podrobně uvedeno ve výkazu FIN 2-12M, rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty
a v přílohách účetní závěrky za rok 2013, které jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Záchlumí.

Příloha:
1. Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podchlumí za rok 2013
2. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu svazku za r. 2013 (výkaz FIN 2-12 za 12/2013)
3. Rozvaha sestavená k 31.12.2013, Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2013, Příloha
sestavená k 31.12.2013

Závěrečný účet svazku obcí byl vyvěšen:

sejmut:

Byl schválen Valnou hromadou Svazku obcí Podchlumí ………………………….

