Návrh závěrečnéha účt*§vazku obcí mikroregionu Poddžbánsko se sídlem
v Krupé č. p. 14, IC 705678|6 za rok 20lS
Rozpočet pro rok 2018 byl schválen čIeny §vazku obcí MRP na jednání dne 2l, l?.
20l? v Krupé a byl sestaven jako schodkoťy-. Příjmy vB yýši 1,13ú,- Kč a výdaje ve výši
26.500,- Kč. Schoi,lek vg výši 25 37a,- Kč bude kr,*, ze zůstatku z r.7a17.

Da 2?. t2, 201B byla přijata rozpočtová opatření č. 1-5120l8, která byla řádně projednána a
schváiena čIenskýnii obcemi §r,azku MRP.
Skutečnépřtmy k3l ^ lZ.20l 8 byly fvořerry příjmy z posk3ttlvání služeb a výrobkŮ, příirrry z
prodaného zbožía úroky ve výši 5.322,3l Kč ú. 47l. %.
§kutečné výctaje k 31. l 2.2*18 činity 69.894,7| Kčú.263,?5 Yb.

Porlrobné ťrda.je o plrrění rozpočiových příjmůa výdajů v plném členěnípodle rozpočtové
skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 20l8, Stav ťrčtuk 3l.
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Čs řini74.tl5,67 Kléa u ČNB činí9?,01Kč.

Hospodářský výstedek k 3l. 12- 2018 čini: - ó9.703,40Kč
Svazek zajistil přezkouniání svého hrrspodaření, vedení účetrrictr,ía sestavení Účetirízár,ěrkV
rlle ustanovení § 4 odst. t z.ákona č. 42012004 Sb," o přezkoumání hospodařeni Úzernních

samosprávnliclr celků a dabrovolnýclr svazků obeí, za rok 2ůl8 krajským úřadem
Středcrčeskéhokraje. Zptáva o výsledku přezkounrání hospodaření za rok 2ůl8 byla předána
25.2. Zůl9 se závěrečným výrokem:
Netlyly zjištěny chyby a nedostatky
Fodrobné úrlaje o plnění rozpočtu pr'rjrnů a výdajů za rok 2018 {FrN 2,12) zpráva o výsledku

přezkoumání hospotlaření svazku a o dalšíchfinančních operací, včetně pr:užití i'ondŮ
{razvaha za rok 2018), vyúčtovánííinančníchvzmhů krozpl:čtu kraje. obcí. khospodařeni
tlalšíchosob (finančnívypořádáni dotací}, _isorr uloženy k nahlédnutíria obecnim uřadč KruPá

a

ytují informace

zaměstnanci členských obcí svazku rov
lrospodaření svazku cbčanůmčlenský,ch obcí,

účtu.Zástupci

Martin Pinka - před
Svazku obcí mikroregionu
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