obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov, ICo: 671878' tel. a fax: 4851'46025,
e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz

Závérečnýúčetobce Vlastibořice

Rok 2013
t. Úoaje o plnění příjmů a výdajů za rok2013.
Plnění příjmůa vydajů rozpočtu v plném členěnídle rozpočtové skladby je obsaŽeno v
přiloŽeném výkazu sestaveného k I2l2013.
Výdaje činily 7.I89.312,00

Kč a příjmy 7 .789.312,00

Kě.

2. Účelové fondy.

obec Vlastibořice netvoří účelovéfondy.
obec Vlastibořice nemá zřízenou Žádnou příspěvkovou organizaci.
3.

Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje' obcí a ost.
rozpočtůveřejné úrovně.

V roce 2013 obdržela obec Vlastibořice tvto dotace:
1.

Neinvestiění dotace na výkon státní správy
pol. 4II2 poskýnuto 54.400 Kč Vyěerpráno: 54.400 Kč

2.Dotace od Úřadu práce _ Aktivní politika zaměstnanosti se SR pol. 4116
UZ I3LOT

Přijato 156.000

Kč Vyčerpano 156.000

Kč

ČR - ,,Automatizace Místníknihovny Vlastibořice"
Poskýnuto 36.000 Kč vyčerpríno36.000 Kč UZ34053 oRG.196

3. Dotace od Ministerstva kultury

Volby Prezidenta republiky UZ 98008
přijato: 27.300 Kč, r,yčerpano 8.452 Kě

4. Dotace na

5. Dotace na

Volby do Parlamentu

ČR

UZ9807I

přijato: 22.500Kč vyčerpáno 7.308 Kě

obec Vlastibořice nemá za rok2013 žádnéjiné závaz|<y z finančníchvztahu vúči
státnímu rozpočtu, rozpočtůmkrajů, obcí a státním fondům.
Zůstatek na běžném účtučinilk3|.I2.20I1 1.610.011'37 Kč.

4.

Zprá*a

o

výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2013.

Přezkoumání obce Vlastibořice za rok 2013 provedl Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor kontroly, Liberec dne 13.2.2012.

Celé znění Zprávy

o výsledku přezkoumání je zveřejněno na uřední desce a elektronické

úřední desce.

VÝsledek přezkoumání:
Nebyly zjištěny závažnéchyby a nedostatky.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( s 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zátkona č.42012004.

5.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje Záv&eěný úěet na rok 2013 včetně Zprávy o
ýsledku přezkoumání hospodďení s lyjádřením souhlasu s celoročnímhospodařením a
to bez výhrad.
Úaaie o plnění příjmůa výdajů rozpočtu v plném členěnídle rozpočtovéskladby jsou
přílohou k Závěrečnému účtuza rok 2013 ( Fin 2 - 12 ).

Vyvěšeno: I2.3.2014

Svěšeno: 7.4.2014

