
N á v r h 

Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. a fax: 485146025,
e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz

Závěrečný účet  Obce Vlastibořice 
Rok  2011

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011.

     Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby je obsaženo v 
přiloženém výkazu sestaveného k 12/2011.
      

Výdaje činily 8.596.894,64  Kč  a příjmy 6.255.389,84 Kč.   

2. Účelové fondy.

    Obec Vlastibořice netvoří účelové fondy. 
    Obec Vlastibořice nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 

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

  V roce 2011 obdržela  Obec Vlastibořice tyto dotace:

1. Neinvestiční dotace na výkon státní správy 
    pol.  4112     poskytnuto 60.100 Kč    Vyčerpáno: 60.100 Kč 

2. Dotace o Úřadu práce – Aktivní politika zaměstnanosti se SR 
     UZ 13101 
     Přijato  54.000 Kč   Vyčerpáno  54.000 Kč 

3 Úřad práce Operační program LZZ  část česká 15% část evr. 85%
    Poskytnuto  76.398 Kč vyčerpáno 76.398   UZ 13234

4. Dotace na Sčítání lidu   UZ 98005
     přijato:  1.321  vyčerpáno 1321 Kč

5. Dotace z MMR na akci ,,Svět dětí ve Vlastibořicích“ : podíl dotace 70% z celkových 
    nákladů.  
  
     část investiční – zřízení dětského hřiště Jivina     210.000 Kč  UZ 17928 

     část neinvestiční – klubovna v č.p. 26   57.717 Kč  UZ 17027 
6.  Neinvestiční příspěvek od města Turnov 
     přijato:   1.800 Kč    vyčerpáno:   1.800 Kč 
     
    



Obec Vlastibořice nemá za  rok 2011 žádné jiné závazky z finančních vztahů vůči 
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a státním fondům.  

 Zůstatek na běžném  účtu činil k 31.12.2011  235.626,88 Kč. 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 2011. 

           Přezkoumání Obce Vlastibořice za rok 2011 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, 
      odbor kontroly, Liberec dne 9.2.2012
      Závěr přezkoumání: 

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky 

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

Úhrady faktur 294,326 a 330 byly zaúčtovány do roku 2011, úhrada prostřednictvím 
internetového bankovnictví proběhla až v roce 2012(nefunkčnost čtečky čipových karet). 

Při přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2011 nebyla zjištěna rizika dle § 
10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004. 

           Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 
2011 je přílohou k Závěrečnému účtu. 

5. Návrh na usnesení. 
    Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje Závěrečný účet na rok 2011  včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
s výhradou.
Přijatá opatření : 
Obec zajistí v případě možné časové prodlevy v platebním styku – úhrady klasickým 
způsobem podáním příkazu na přepážce banky. 

    Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou 
přílohou k Závěrečnému účtu za rok 2011  ( Fin 2 – 12 ). 

Vyvěšeno:  6.3.2012   
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