OBEC ŠUBÍŘOV
IČO 00288845
DIČ CZ00288845

Závěrečný účet obce za rok 2012
zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000

b., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů ve znění platných předpisů

Hodnotící zpráva hospodaření obce
Údaje o obci :
Adresa: OBEC ŠUBÍŘOV,

Šubířov 40, 798 52 Konice

Telefonické spojení: 582396 527

Bankovní spojení: základní běžný účet u Komerční banky č.ú 9721701/0100
tarosta: Ritter Jindřich
V roce 2012 hospodařila obec

celkovými příjmy

V roce 2012 vynaloži la obec celkové výdaje

3896291

79 Kč.

4 448 996,79 Kč

V roce 2012 byly výdaje vyšší než příjmy a to o 552 705,00 Kč. Tento schodek byl pokryt
ú porou z minulých let a půjčkou v částce 500000,00

Kč.

Majetek obce vedený v aktivech je ve výši 31 993 215 12 Kč a byl potvrzen pravidelnou
in entarizací.
tav účtu obce k 3 I . 12.20 12 - běžný účet

131 58256

Kč

Rozpočet obce Šubířov na rok 2012 byl schválen na za edání zastupitelstva obce dne
27.4.2012. V průběhu roku byla schválena tři rozpočtová opatření a to dne
1.10.2012,28.12.2012.

27.6.2012,

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádo ti v souladu se zákonem
420/2004 Sb. o přezkoumání

ho podaření územně samosprávných celků a to pracovníky

Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly dne 9.4.2013.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce ubířov za rok 2012 mohou občané uplatnit písemně ve
lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na nejbližším za edání zastupitelstva obce Šubířov.
v

Přílohy:
Výkaz FIN 2-12 za období 12/2012 Rozvaha za období 12/2012, Výkaz Zisku a
ztráty za období 12/2012, Příloha za období 12/2012, Zpráva o výsledku přezkoumán í hospodařen í
obce za rok 2012, roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov, účetní závěrka M Šubířov za
rok 2012.

Závěrečný účet je k nahlédnutí v kanceláři

Vypracovala:

OÚ Šubířov a na www.ubirov.cz.

Pavla Nováková
Ritter Jindřich
staro ta obce

Vyvěšeno.
Sňato:

6· S. NI3

o

b e c
&ublfov

