Návrh pro zasedání členské schůze

Závěrečný účet za rok 2007
Mikroregion Jizera
dobrovolný svazek obcí
(podle § 17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč
Název

Schvál. rozp.

Příjmy
Příspěvky čl. obcí
Příspěvky separovaný odpad
Příjmy z úroků
Příspěvek protipovod.opatř.
Dotace na poradenskou čin.
Příspěvek protipovod. opatř.
Dotace investiční
Přísp. na činnost sdružení
Příjmy celkem

41.864,228.136,500,0
0
0
0
0
270.500,-

Výdaje
Služby peněž.ústavů
Nákup služeb
Mzdy
Poradenské služby
příspěvek na MAS
vybudování kontejner. míst

Upravený rozpočet

41.864,522.848,1.300,205.288,161.600,375.525,25.000,-1,333.425,-

2.500,4.000,7.000,257.000,-

Výdaje celkem

270.500,-

Saldo příjmů a výdajů

Skutečnost r.2007

41.864,522.848,1.302,98
150.000,161.600,55.275,375.525,25.000,1,333.414,98

3.300,4.000,7.000,353.690,25.000,940.435,-

3.396,3.927,7.000,150.000,25.000,940.435,60

1,333.425,-

1,129.758,60

+ 203.656,38

Komentář

PŘÍJMY:
Dotace neinvestiční:
a) Z Libereckého kraje: CELKEM
poradenství
b)vybudování kontejnerových stání
Dotace Město Turnov

Příspěvky obcí:
Ze stanov 2,-Kč/ obyv.
přísp.na místa pro separovaný odpad
přísp .protipovod. opatření

537.125,-161.600,375.525,25.000,769.987,41.864,522.848,205.275,-

Položka v úč.

4121
4121
2141
4121
4122
4221
4222
4121

5163
5169
5021
5166
5229
6121

Ostatní
úroky z účtu

Příjmy celkem
VÝDAJE:
vybudování míst pro separovaný odpad
mzda

1.302,98

1,333.414,98 Kč

940.435,60
7.000,-

poradenská činnost MR
dotace MAS

150.000,25.000,-

ostatní výdaje
služby ČSOB
GORDIC roční poplatek

3.396,3.927,-

Výdaje celkem

1,129.758,60 Kč

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně
Účelové dotace byly vyhodnoceny a plně vyčerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. DSO nemá z dotací roku 2007
žádné jiné závazky vůči státu.
Příjemcem dotací byl dobrovolný svazek obcí. Vlastní podíl svazku byl rozpočten mezi členské obce, které svůj podíl vložily na
účet DSO. Odtud byl uhrazen dodavatelům.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007
Přezkoumání dobrovolného svazku obcí za rok 2007 provedl Krajský úřad Libereckého kraje.
Závěr přezkoumání: bez nedostatků.

4) Doplňující informace o majetku DSO
Stav základního běžného účtu k 31.12.2007
208.008,17
Na BÚ zůstaly ke konci roku finanční prostředky na úhradu faktury firmě VRV Praha za Protipovodňová opatření a revitalizaci
Jizery v úseku Turnov – Svijany. Faktura byla uhrazena dne 7.1.2008 v částce Kč 205.275,--.
Vybudovaná místa pro sběr separovaného odpadu byla převedena do majetku jednotlivých obcí ke konci roku 2007.
5) Návrh na usnesení
Členská schůze schvaluje závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizera bez výhrad.
Zpracovala: Francová Iva účetní svazku

Obec Přepeře
Vyvěšeno dne: 19.5.2008
Sejmuto dne: ………….2008

