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Závérečný účet obce Vlastibořice

Rok 2014

r. Úoaje o plnění příjmů a výdajů za rok20|4

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby je obsaŽeno v
přiloŽeném výkazu sestaveného k I2l2014

Výdaje činily 12'064.186,54 Kč apříjmy 16.072.248,]4Kě.

2. Účelové fondy.

obec Vlastibořice netvoří účelové fondy.
obec Vlastibořice nemá zŤizenou Žádnou příspěvkovou organizaci.

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí a ost.
rozpočtů veřejné úrovně.

V roce 2014 obdržela Obec Vlastibořice tyto dotace:

1. Neinvestiční dotace na výkon státní správy
pol. 4112 poskýnuto 54.400 Kč Vyčerpáno: 54.400 Kč

2.Dotace od Úřadu práce _ Aktivní politika zaměstnanosti se SR pol. 4116
UZ 13101
Přijato 132.000 Kč Vyěerpáno 132.0000 Kč

3' Dotace od SF život. prostředí ČR - ,,Změnaužíváni a stavební úpravy části Kulturního
domu Vlastibořice"

Poskytnuto I09.403,18 Kč vyčerpríno 109'403,l8 Kě UZ054190877 oRG.198

4. Dotace od SF Život. prostředí ČR - ,,Změnavživinia stavební úpravy části Kulturního
domu Vlastibořice"

Poskýnuto L.299,99 Kč vyčerpano 1.299,99Kč UZ054190001 oRG.198

5. Dotace od Min. Život. prostředí - ,,Změnaužívéní a stavební úpravy části Kulturního
domu Vlastibořice"

Poskynuto 22.100 Kč vyěerpano 22.\00 Kč, UZ 054515370 oRG. 198

6. Dotace od Min. život. prostředí - ,,Změnauživéni a stavební úpravy části Kulturního
domu Vlastibořice"

Poskýnuto I.859.867,62 Kč vyčerpano 1.859.867,62 Kč UZ 054515835 oRG.198



7 . Dotace na Volby do zastupitelstva obce UZ 981 87
přijato: 22.000Kě vyčerpano 7.535 Kč

8. Dotace na Volby do Evropského parlamentu UZ98348
přijato: 19.800 Kč vyčerpáno 1.423 Kč

9. Dotace od Min. život. prostředí - ,,Zametací stroj obce Vlastibořice"
Poskýnuto 92.158 Kč vyčerpano 92.158 Kč UZ054115832 oRG.197

10. Dotace od Min. Život. prostředí - ,,Zametací stroj obce Vlastibořice"
Poskýnuto 1.566.686 Kč vyčerpano 1'566.686 Kě UZ054115833 oRG.l97

Obec Vlastibořice nemá za rok 2014 žádné jiné závazky z finančních vztahů vůči
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů' obcí a státním fondům.

Zůstatek na běŽném účtu činil k3I.I2.20l4 5.618.073'57 Kč.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok2014

Přezkoumání obce Vlastibořice zarck 2014 provedl Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor kontroly, Liberec dne 2.3.2015.

Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání je zveřejněno na uřední desce a elektronické
uřední desce.

VÝsledek přezkoumání:

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Byly zjištěny chyby a nedostatkv ( $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 sb.
_ charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Ustanovení $ 84 odst.2 písm. b
Zastupitelstvo obce neschválilo závérečný účet obce za rok2013.
- popis zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo obce neprojednalo a neschválilo záxěrečný účet obce za rok 2013.
Ve skutečnosti tak nebylo, bylo projednán i schválen závěrečný účet, ale v zápisu
ze zasedání zastupitelsfva nebylo uvedeno.
Na úřední desce i elektronické úřední desce byl závěrečný účet obce za rok 2013
zveřejněn.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky' které nemaií
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004
sb.
Nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004.



5. Návrh na usnesenÍ:

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvďuje Závěrečný účet na rck20l4 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumiíní hospodďení s ryjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s qýhradou.

ÚAaie o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou
přílohou k Závěrečnému účtu za rok 2014 ( Fin 2 _ ] 2 ).

Vyvěšeno: 16.3.2015
Svěšeno: 4.5.2015


