MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí
IČ 70951594
NA ZÁTIŠÍ ČP.1, 552 11 VELICHOVKY
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
SOUHRN
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

% plnění k
Plnění k 31.12.2014 upravenému
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Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let

- 703
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Financování celkem
0
0
0
0
Přebytek ( - ), ztráta ( + )
-703
Rozdíl příjmů i výdajů ve FIN2-12 k 31.12.2014 – 4 238 tis. - částka převodu finančních prostředků
z účtu ČNB na účet ČS.
Sestavený - Závěrečný účet za rok 2014- je k nahlédnutí na obecním úřadě v členských obcích
Mikroregionu Hustířanka v úředních hodinách.
Členské obce:
Habřina,Heřmanice,Hořeníce,Hřibojedy,Dubenec,Kuks,,Lanžov,Libotov,Litič,Lužany,Račice
n/Tr.,Rožnov,Velichovky,Vilantice,,Zaloňov
2) Hospodářská činnost : Mikroregion Hustířanka nemá hospodářskou činnost
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace z Královéhradeckého kraje – 47 tis. Na „Koordinaci a řízení mikroregoinu“ byla vrácena
Královéhradeckému kraji.Bylo požádáno na financování faktur na projekt „Zeleň podél
cyklotras.“ Tyto faktury jsou zahrnuty do uznatelných výdajů v žádosti na SFŽP a ERDF. Dvojí
dotace není možná.

100

Dotace z ERDF – I.splátka 4 238 tis. UZ 15319 neinvestiční na „Zeleň podél Cyklotras“
Dotace z SFŽP – I.splátka 265 tis. UZ 90001 neinvestiční
-„Dotace z Královéhradeckého kraje - 272 tis. investiční na „Dopravní značení“
Dotace z Královéhradeckého kraje - 28 tis. neinvestiční na
-„Dotace od obcí 465 tis. příspěvky za obyvatele (100,-Kč za 1 ob.)
Příspěvek od obcí - 1 306 tis. na financování vlastního podílu akce „Zeleň“
5) Inventarizace majetku
Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2014. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nedostatky.
Celkem majetek 20 762 tis. z toho bezplatně předaný majetek od obcí 13 478 tis.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hustířanka za rok 2014
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 2.9.2014 (příprava dokladů,
dílčí přezkum) a 22.1.2015 (závěrečné práce, zpracování zpráv).
Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2014 je součástí
závěrečného účtu a je k nahlédnutí u předsedy Mikroregionu a u starostů členských obcí.
Návrh na usnesení:
„Rada Mikroregionu vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2014 bez výhrad.

Ve Velichovkách 25.2.2015
účetní:Skřipská Jiřina
Zveřejněno na úřední desce :....................................

Sejmuto:.....................

Zveřejněno na elekronické úřední desce :.................................

Sejmuto:.....................

Razítko obce a podpis starosty :.................................................

