
Návrh závěrečného účtu Svazku Lipenských obcí za rok 2009

(dle ustanovení § 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

1) Stručné údaje o plnění příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2009 v Kč

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění

rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2009 upraveného
rozpočtu

Třída 1 - daňové přljrny

Třída 2 - nedaňové příjmy 250580,00 36912,00 287492,00 422811,00 168,73

Třída 3 - kapitálové příjmy

Třída 4 - příiaté dotace

Příjmy celkem 250580,00 36912,00 287492,00 422811,00 168,73

Třída 5 - běžné výdaje 250580,00 250580,00 347445,00 138,66

Třída 6 - kapitálové výdaje

Výdaje celkem 250580,00 250580,00 347445,00 138,66

Saldo: příjmy - výdaje 0,00 36912,00 75366,00 X

Třída 8 - financování
(prostředky minulých let)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu obce Lipno nad Vltavou a výkaz Fin 2-12 M
je součástí závěrečného účtu.

Hodnocení jednotlivých tříd:
a) Třída 2: příjmy převyšují schválený rozpočet o odsouhlasené navýšení členských příspěvků
pro rok 2009

b) Třída 5: běžné výdaje byly vyšší o úhrady faktur z roku 2008. Tyto faktury se týkaly vedení
agendy svazku, zpracování účetnictví a daňového přiznání a webového hostingu

Celkové hospodaření svazku za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 75 366,- Kč.

Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2009 byl 275 490,02 Kč.

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Svazek Lipenských obcí získal v roce 2009 pouze 1 neinvestiční příspěvek od Regionální rozvojové
agentury Šumava:
a) na úhradu neinvestičních výdajů spojených s administrativním provozem svazku ve výši 50
tis. Kč. (dle smlouvy s KP projektem s.r.o.)

Svazek Lipenských obcí neposkytl v roce 2009 žádné dotační tituly veřejným či soukromoprávním
subjektům.
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Dvě členské obce poskytly v minulých letech svazku zálohy na členské příspěvky, zůstatky těchto
záloh uvádí následující tabulka.

Obec Cástka v Kč
k 31.12.2009

Lipno nad Vltavou 28098,00
Horni Planá 0,00
Celkem 28098,00

3) Zřizované organizace
Svazek Lipenských obcí není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace, nemá zřízenu žádnou
organizační složku ani není zakladatelem či společníkem žádné obchodní společnosti.

4) Fondové hospodaření
Svazek Lipenských obcí nemá zřízeny žádné účelové fondy.

5) Hospodářská činnost
Svazek Lipenských obcí nemá zřízenu žádnou hospodářskou činnost.

6) Půjčky a úvěry
Svazek Lipenských obcí není zadlužen ani u bank, ani u jiných subjektů.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009
Přezkoumání hospodaření provádí společnost PLAN CONTROL s.r.o.

V Českých Budějovicích dne: 14.5.20lO
vypracovala: Koubová Stanislava

Vyvěšeno: 14.5.2010
Sejmuto: 1l.6.2010
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