
Návrh

Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23,463 44 p. Sychrov, IČ: 671878
tel. a fax: 485146025

Závěrečný účet obce Vlastibořice

Rok 2012

1. Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok20l2.

Plnění příjmů a ýdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby je obsaženo
v přiloženém výkazu sestaveného I2l20I2.

Výdaje činily : 7.206 159 ,41 Kč

Příjmy činily : 8 405 689 '70 Kč

2. Účelové fondy.

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

3. Vyúčtovaní finaněních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpoětu kraje, obcí a ost.
Rozpočtů veřejné urovně.

V roce 20L2 obdržela obec Vlastibořice tyto dotace:

1. Neinvestiční dotace na qýkon státní správy.
Pol.4112 poskytnuto 60 100 Kč vyčerpiíno: 60 100 Kč

2. Dotace od Úřadu práce _ Aktivní politika zaměstnanosti ze SR
UZ L3IOI
Přijato : 72.000 Kč Vyčerpríno: 72.000 Kč

3. Dotace zÚřadupráce operaění program LZZ č,ástze SR 15 zEIJ 85%
Poskýnuto : 24.000 Kč Vyčerpano: 24.000 Kč

4. Dotace na volby do zastupitelstva LK :

Poskýnuto : 22.000,_ Vyčerpáno: 8414 Kč

5. Dotace na volby preziďenta:
Přijato: 1.000 Kč Vratka v roce 2013 1.000 Kč



6' Investiční dotace napořízení územního plánu ve výši 93.500 Kě od Libereckého kraje.

obec Vlastibořice nemá za rok 2012 žádné jiné záxazt<y z finančních vztahů vůči
státnímu rozpočtu rozpočtům krajů, obcí a státním fondům.

Zůstatek na běŽném účtu činil k3I.12.2012 l.435.1'57,I] Kě .

4. Zpráxa o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlastibořice za rok 2012.

Přezkoumání hospodďení provedl Krajský uřad Libereckého kraje, odbor kontroly, Liberec,
ďne 13.2.2013'

Celé zněni Zprávy o výsledku přezkoumání je zveřejněno na úřední desce a elektronické
úřední desce.

Výsledek přezkoumání :

Při přezkoumaní hospodďení obce Vlastibořice

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (s L0 odst. 3 písm. a) zátkona č. 42012004 Sb.

Nebyla zjištěna r|zika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

5. Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo obce Vlastibořice po projednání schvaluje Závěreěný účet zarok20l2
spolu se Zprávou o přezkoumání hospodďení s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařenimra to bez výhrad.

Úaaie o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou
přílohou k Závěrečnému účtu za rok 2012 ( FIN 2-12)
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