
  

 N á v r h 
  

               závěrečného  účtu  za rok 2020
                      Mikroregion Tábor
Dobrovolný svazek obcí

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve vznění platných předpisů)
 

Údaje o plnění Schválený Rozpočet  

příjmů a výdajů za rok 2020 rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy 

   
Výdaje 

 
Saldo příjmů a výdajů    

         (příjmy - výdaje) 0,00 0,00

     "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu"

Členské příspěvky 
      Železnice
      Kyje
      Lomnice n. Popelkou
      Rovensko pod Troskami
      Bradlecká Lhota
      Holenice
      Nová Ves nad Popelkou
      Syřenov
      Tatobity
      Veselá 
      Žernov

 

      dodavatelům.

1)      Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok  2020

541 546,00 749 219,00 741 458,60

541 546,00 749 219,00 458 460,11

282 998,49

     Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném
     členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - výkaz FIN 2-12,

58 428,00

11 866,00

123 600,00

58 566,00

29 380,00

14 132,00

42 966,00

29 242,00

42 420,00

28 642,00

29 056,00

      Z těchto finančních prostředků byly hrazeny faktury 



      MR Tábor poskytl příspěvek na činnost MAS 
      Brána do Českého ráje ve výši

 

2.  Účelové fondy
      DSO netvoří  účelové fondy.

3.  Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně
      V roce 2020 byla poukázana dotace ve výši 10 % na akci "Nákup techniky pro využití obcemi 
      MR" ve výši 63 248,00 Kč (týká se akce z roku 2019). Přijatá dotace na "Poradenství"   
      Královehradeckého kraje ve výši 30 000,00 a na "Poradenství" Libereckého kraje
      ve výši 157 205,70 Kč. 

4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020
     Přezkoumání hospodaření  provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly,
     U Jezu 642/2a, Liberec.

     hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech:
      31.8.2020 a 3.3.2021

 

5.  Doplňující  informace o majetku DSO 
     Dlouh. hmotný majetek - mobilní domek  ve výši                                       
     Obnova komunikace a tech. infrastruktury a výsadba zeleně-2010          
     Zkvalitnění dopravní infrastruktury                                                            
     MR bezpečně dnem i nocí
     Velkokapacitní stan                                                                                     
     Kompostéry - Nová Ves nad Popelkou
     Komspotéry -  Bradlecká Lhota
     Kompostéry -  Železnice
     Kompostéry - Rovensko pod Troskami
     Technika - traktor
     Technika - malotraktor 
     Technika - sklápěcí přívěs  
     Technika - zametač 
     Technika -  válečkový sypač 

     Drobný dlouhodobý majetek
         Paravany
         Tomovy parky - obec Železnice
         Pivní set - obec Kyje
         Mobilní ozvučovací technika - město Lomnice nad Popelkou
         Mobilní pódium - město Lomnice nad Popelkou
         Pivní set -  Lomnice n. Pop.
         Technika - motorová pila  
         Technika - křovinořez  

31 200,00

     Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání

     Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

136 352,00

1 321 428,05

560 820,00

869 249,28

327 608,00

447 206,25

369 802,85

871 474,70

686 330,20

327 910,00

595 356,00

75 867,00

108 787,00

150 040,00

38 259,00

51 632,00

6 870,00

66 200,00

120 933,60

57 735,00

21 190,00

19 995,00



         Technika - vysavač listí  
         Technika - travní provzdušňovač  
         Technika - traktorová radlice  

     Podrozvahová evidence - účet 909                                                                
     10 % poradenství Liberecký kraj - účet 942
     Běžný účet a účet ČNB stav  31.12.2020

Návrh na usnesení:
Shromáždění zástupců schvaluje celoroční hospodaření a  závěrečný účet DSO včetně zprávy    
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, a to bez výhrad.

   

OBEC: 
Vyvěšeno:  

  
Sejmuto:

Poučení:
Připomínky k návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Tábor mohou občané členských obcí uplatnit písemně
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při projednávání na zasedání shromáždění zástupců
dne 27. května  2021 na Městském úřadě v Železnici.

  
                                                                              

 

 

7 610,00

22 978,00

33 880,00

137 757,14

17 467,30

497 171,03
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