Závěrečný účet DSO
„Mikroregion urbanická brázda“
rok 2010

Stavy na účtech DSO k 31.12.2010
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2010:

118.416,21 Kč

Vyúčtování dotací (POV a granty) poskytnutých Královéhradeckým krajem:
Neinvestiční dotace – profesionalizace svazku
Neinvestiční dotace – POV

58.360,00 Kč
162.000,00 Kč

Dotace celkem

220.360,00 Kč

Dotace byly vyčerpány v souladu s pravidly, stanovenými ve smlouvách o jejich poskytnutí.
Podrobně jsou příjmy a výdaje svazku rozvedeny v příloze č. 1 této zprávy. Dotace
poskytnutá KHK v roce 2009 ve výši 305 tis. Kč na pořízení mobilních sběren nebezpečných
odpadů byla vyčerpána v roce 2010.
Podklady k závěrečnému účtu dále vyjmenované jsou k nahlédnutí v sídle svazku na
Obecním úřadě v Praskačce.
•
•
•
•
•

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a
příspěvkových organizací
Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a
příspěvkových organizací
Výkaz zisku a ztrát
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010:
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti dobrovolného svazku obcí „Mikroregion
urbanická brázda“ v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a
DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje paní Lenkou
Sedláčkovou a paní Lucií Svrbíkovou v termínu 7.prosince 2010 – dílčí přezkoumání a
v termínu 21. března 2011 – konečné přezkoumání.
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Závěr:
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO je dále k nahlédnutí v zapojených obcích
svazku (Dobřenice, Hvozdnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Obědovice, Osice,
Osičky, Roudnice, Syrovátka a Urbanice).
Připomínky k závěrečnému účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatnit buď písemně
ve lhůtě do 26.května 2011 na adresu sídla svazku „Mikroregion urbanická brázda“,
Praskačka 12, 503 33 Praskačka nebo ústně na jednání DSO, které bude svoláno samostatnou
pozvánkou na termín 26.května 2011.

Stanislav Bydžovský v.r.
statutární zástupce

Ing. Miroslava Součková v.r.
statutární zástupce

Vyvěšeno dne: 10.května 2011
Sejmuto dne: 26.května 2011
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