Návrh závěrečného účtu hospodaření DSO Svazek obcí
Jestřebí hory
za rok 2012
------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet DSO Jestřebí hory předpokládal :
- příjmy
Kč 1 370 800,-- (Kč 600 000,-- splacená návratná finanční výpomoc od obce
Suchovršice)
- výdaje
Kč 770 800,-Hospodaření DSO (dle výkazu Fin2-12) skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši Kč 709 659,66
z důvodu splacení návratné finanční výpomoci od obce Suchovršice, která byla vrácena na účet
Svazku obcí Jestřebí hory v měsíci lednu 2012 (poskytnuta v r.2011).
- skutečné příjmy
- skutečné výdaje
- financování

Kč 1 371 526,66 tj. 100,05 % upraveného rozpočtu
Kč 661 867,-- tj. 85,87 % upraveného rozpočtu
Kč 709 659,66 tj. 118,28 % upraveného rozpočtu

Rozdělení příjmů:
- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- přijaté transfery

0,-- Kč
678 126,66 Kč
0,-- Kč
693 400,-- Kč

Hospodaření DSO skončilo ziskem ve výši Kč 72 379,36 (dle výkazu zisku a ztrát).
- výnosy
- náklady
- výsledek hosp. (zisk)

Kč 801 530,36
Kč 729 151,-Kč 72 379,36

Výsledek hospodaření (zisk) účetního období 2012 bude použit na financování dalších činností
svazku.
Přijaté členské příspěvky od obcí činily v roce 2012 Kč 656 400,-(schválen příspěvek Kč 40,-- na 1 občana v příslušné obci k datu 1.1.2012).
Granty z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory byly poskytnuty v souhrnné výši
Kč 95 000,- 25 zájmovým spolkům a sdružením regionu.
Dotace od Královéhradeckého kraje 12RRD02 – Profesionalizace svazků obcí
Název „Zkvalitnění řízení a spolupráce obcí v rámci Svazku obcí Jestřebí hory“
V rámci projektu byly financovány především činnosti jako sběr a příprava textů a fotografií pro
prezentační materiály svazku, dále pak služby spojené s administrativou v oblasti přípravy, koordinace
a realizace grantů v roce 2012, příprava grantů na rok 2013, dále pak služby spojené s administrativou
svazku, s projektem Putující kontejner, s expozicí na Konferenci cestovního ruchu a s přípravou
Strategie rozvoje regionu.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč
Kč
Kč

37 000,-- (45,14 %)
44 970,-81 970,--

Přílohy :
1. Finanční výkazy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2012
2. Účetní výkazy:
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2012
Rozvaha sestavená k 31.12.2012
Příloha sestavená k 31.12.2012
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- kontrolu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický - oddělení metodiky a
kontroly

Vyvěšeno dne

……………………………

Svěšeno dne

…………………………….

Schváleno výborem Svazku obcí Jestřebí hory dne

…………….……..

