svazek obcí mikroregionu poddžbánsko
se sídlem v Krupé č. p. 14, okres

Rakovník,IČ7a567816

závěrečný účetsvazku obcí mikroregionu poddžbánsko
za rok2020
Členskéobce MRP schválili usnesením č. Il202| závěrečný účetMRP zarok 2020 bez výhrad na zasedání
dne29.06,202I. Rozpočet pro rok 2020byl schválen členy Svazku obcí MRP najednání dne 17. 12.2019 a
byl sestaven jako schodkový. Příjmy ve r,}ši 1 430,00,- Kč a qídaje ve qýši 26 350,00,- Kč. Schodek ve výši
24 920,- Kč bude ktytze zůstatku zr.20|9.

Do 31. IZ. 202a byla přijata rozpočtová opatření ě. I-3l2020, která byla řádně projednána a schválena
členskými obcemi Svazku MRP.
SkuteČnéPřrjmY k31, 12. 202a by$ tvořeny příjmy z poskytování služeb a rnýrobků, přťmy z prodaného
zboží,příspěvků od obcí a úrokůve v}ši 35 273,07 Kč.
Skutečné,rýdaje k3I.12.2020 ěiníly 29 431,36 Kč.

Podrobnó Údaje o plnění rozpočtových příjmůa ýdajů v plném čieněnípodle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v pŤehledu rozpočtových pŤíjmůa výdajů za rok 2020.
Stav účtuk3í. 12. 2020

uČs elni 34 565,38 Kč a u ČNg oini

56,21

Kč.

Hospodářský výsledek k 31. 12.2020 činí:5.711,71 Kč
Svazek zajistil Přezkoumání svého hospodaření, vedení účetnictvía sestavení účetnízávérky dle ustanovení
§ 4 odst. zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumání hospodaření územníchsamosprávných celků a
dobrovolných svazkŮ obcÍ, za rok 202a Krajským úřadem Středočeského kraje. Zpráva o výsledku
Přezkoumáníhospodaření zarok 2020bylapředána 9.4.2a2I se závěrečnýmqýrokem_

I

Nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatkyn kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčímpřezkoumánío
které jž byly napraveny.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a l}dajů za rok 2020 (FIN 2-I2) zpráva o výsledku přezkoumání
hosPodaření svazku a o dalŠÍchfinančníchoperací, včetně použitífondů (rozvaha za rok 2020), r,ryúčtování
finanČníchvňahŮ k rozpočtu kraje, obcí, k hospodaření dalšíchosob (fin. vypořádání dotací), jsou uloženy
k nahlédnutí na obecním uřadě Krupá v sídle Svazku obcí mikroregionu Poddžhinsko po celou dobu
vyvěšenínávrhu závěrečného účtu.Zástupci a zaněstnanci členských
rovněž poskytují
informace o hospodaření svazku oběanům členských obcí,

V Mutějovicích dne 29.6.202I
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Vyvěšeno dne: 30. 6.2021,
Razítko a podpis čl. obce
Sejmuto dne:

Svazek obcí mikroregionu Poddžbansko, Krupá 14, 27 0 09 Krupá, lČ mSenrc
Bankovni spojeni - č. ú. 54267334910800, Česká spořiteina a.s., pobočka Rakovrrik

lt{p.iiutyty.pgaaz=b!§e9.czi,e-mail: krupaQpoddzbansko.cz

a

nu poddžbánsko

