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ZAVERECNY UCET DSO HORNI BEROUNKA,
POVODÍKLABAVY

ZA ROK 2012

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis.

Schválený Rozpočtová Upravený Plněni % plněni
rozpočet opatřeni rozpočet k 31.12.2012 k upravené

mu
rozpočtu

Třída 1 - °daňové příjmy
Třída 2 - 0,10 4,34 4,44 4,56 102,7
nedaňové příjmy
Třída 3 °kapitálové
příjmy
Třída 4 - přijaté 371,62 281,14 625,76 626,24 100,1
dotace
Příjmy celkem 371,72 + 285,48 630,20 630,80 100,1
Třída 5 - běžné 371,72 160,78 532,50 447,95 84,1
výdaje
Třída 6 - 257,93 131,00 388,93 298,93 76,9
kapitálové
výdaje
Výdaje celkem 629,65 291,78 921,43 746,88 81,1
Saldo: -257,93 -291,23 -116,08
Příjmy - výdaje
Třída 8 - 257,93 291,23 116,08
financování
(prostředky
minulých let)
Financování 257,93 291,23 116,08
celkem
Přebytek (-), 116,08
ztráta (+)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančnich operacích v plném členěni
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze Č. 1 a jsou k nahlédnutí v pracovní dny na
zdejším obecním úřadu (výkaz FIN 2-12) a na www.dobriv.rokycansko.cz. Výdaje nejsou
dočerpány z důvodu nevyfakturovaných prací týkajících se dotací, výdaje budou
profinancovány v příštím období.



2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně v tis.

Poskytovatel Učel Položka Rozpočet Obdrženo %
KUPK Dotace Cyklový let 4122 40 40 100
KUPK Dotace oprava 4122 64 64 100

cyklostezky
KUPK Dotace projekt 4222 136 136 100

cyklostezky
příjmy 240 240
celkem

Dotace byly částečně čerpány v roce 2012 zbytek bude čerpán v roce 2013.

3) Příspěvky členských obcí v Kč

Poskytovatel org. Učel Položka Cástka
Clenské 3 členský 2009 4121 483,-
obce
Clenské 4 cykloakce 2011 4121 2.350,-
obce
Clenské 83 mobiliář II 4221 11.716,-
obce
Clenské členský 2012 4121 371.688,-
obce
příjmy 386.237,-
celkem

4) Majetek DSO

Stav majetku obce k 31.12.2012 je uveden v příloze Č. 2 (rozvaha), č. 3 (výkaz zisků a
ztráty) a Č. 4 (příloha účetní závěrky), které jsou k nahlédnutí v pracovní dny na zdejším
obecním úřadě a na www.dobriv.rokycansko.cz



6) Výsledek hospodaření

Výsledkem hospodaření po zdanění za rok 2012 je zisk ve výši 37.710,27 Kč.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu
31.10.20 12 (dílčí přezkum) a 5.3.2013 (závěrečné práce, zpracování zprávy).

Závěr zprávy:
- nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004
Sb.)
- neuvádí se zjištěná rizika dle §10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 je přílohou č.

5 k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí v pracovní dny na zdejším obecním úřadě a na
www.dobriv.rokycansko.cz

Připomínky k závěrečnému účtu DSO mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10.4.2013
do 14,00 hod. na adresu Obecní úřad Dobřív, Dobřív 305, 338 44 Dobřív nebo ústně na
sněmu, kde bude závěrečný účet projednáván.

Jiří Hahner
předseda DSO HBPK
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