Svazek obcí mikroregionu Poddžbánsko
se sídlem v

Krupé č. p. 14, okres Rakovník. tČ ZOSeZtto

Návrh a{věrečnéhoúčtuSvazku obcí mikroregionu Poddžbánsko
za rok 2a2l
Rozpočet pro rok 202l byl schválen členy Svazku obcíMRP na jednání dne 23.12.2020 a bylseslaven.iako
schcrdkový. Příjmy ve výši l l30.00,- Kč a výdaje ve výši 27 850.00.- Kč. §c}rodek ve výši 26.7Za.- Kč bude
kryt ze zůstatkr,r z r, 2020.

Do 3l . 12. 202.1 byla přijata rozpočtová opatření č. l-YZazl. která byla řádně projednána a scltválena
členskými obcenti §vazku MRP,
Skutečnépříjnry k3l. 12,202l byly tvoř,eny přúmy zposkytování služeb a výrobků, příjnry z prodanélro
zboží.příspěvků od obcí a úrokůve výši 35 250.65 Kč ,
§kutečné výda.ie k

3l. l2,202l činily 3a

284.22

Kč.

Prldrobné údaje o plnění rozpočtových příjmůa výdaiů v plrrém členěnípodle rozpočtclvéskladby isou

uvedeny v přelrledu rtrzpočtových příimůa výdajťr za rok 202l

.

Hospodářský rlÝsledek k 3t. 12. 2{l2l činí: 4.9S2,43 Kč
Svazek zajistil př,ezkoumání svého hospodaření. vedení účetnictvía sestavení účetnízávěrky dle tlstanovení
§ 4 odst. zákona č. 42012004 Sb.. o přezkoumání hospodařeni územníchsanrosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. za rok 202l Krajským úřadem Středočeského kraje. Zpráva o výsledku

l

přezkounrání hospodaření za rok 202l byla předána ?4.7.2022 se závěrečrrým výrokenr *

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Podrobné údaje o plnění tozpočtu příjmůa výdajů za rok 202l I FlN 2- 12 ) zpráva cl výsledku přezkounrání
hospodaření svazku a o dalšíchílnančníclroperací. včetně použitííbndťr( rozvaha za rok 202l ). vyúčtování

sídle Svazku obcí mikroregionu Poddžbárrsko
pbcí sv
a zantěstnanci členskýsh
irčtu.
Zástupci
vyvěšeni návrlru závěrečrrého
,)\'(teh olx l ll
iníirrmace o lrospodaření svazku otrčanům členských obcí.
se sídlerrt v
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