
obec N€7-věstic€

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2012

Příspěvkové oredizace

: Lukáš Ka.koš
I Mgr. Petra Tupá
: Z'kladní škola Ne4ěstice.

Matřská škola Nezvěstice'
lČ
IČ

:15046774
:75006677

Počet obyvatel k 3]'12'20]2 : 1435
Počelčlenů zasluPitelsNa : 15
Počet uvo]něných členr] zlstupitelstva : 2
Radaobce složení : Lukáš Karkoš, Mgr' Pe1ra Tupá,Ing-Jan Hrdina' Bohumjl.Jůzl.

Mjlosláv Nekola
-Počet zasedání : 24

Fjnanční výbor- předseda : Mi]an Heřman
Počet zasedáni FV : 4 (2l'3-'2I'6.'19.9'.5.12')
Koítrolni výbor předsedky!ě : soukupová Marie
Početzóedáni Kv : 7(9'].'5'3.']6.4'.l8'ó.,3'9.,]5'l0',l0.l2.)
Kullumí komise předseda : Milos]av Nekola
Stavebni komise - předseda : Ing' Lubomír Hrdina
sociálni komise předsedkyně : DaM V íková
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Iv. sTÁvY A oBRÁTY NA BANKovNÍcH íIčŤECH

stav finančnich proEtňedkÚ k31.12'2012 |
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5 026 991,69
21 048,66

18632168,80
723163,60

3 602 402.41

28005775,t6
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Dobý d0iŇ' i.lňobý ň{i.b}
GŘli doúdobi Nh!b' D4!ťt

Dbu[odobý t notĎý n'l.tk od pijNiíý

$nsbo! Dolié tlj l $sory ňďiý {.i
Drebý dofuóý l0úý D4rŘt

Ndob &ný r Fři4B!ý dbúdobý nljí.k
Nfub qydahfubý rcírc ýí'jcbk
N(fu q! dahfubr'ind ]} níjlbk

Pdkybuta dhby m ďoul'odo!ý ddnotiý ! bód'ý mÍnd



opúYLtr l dbuhdob.n! !dnd!in! nrřlh

ofudr k dobcou dbufudáe
@ýt} L sthin! dohdoÉnu

opdyky k dblhodobtuu bDob.Eu rrj.'L!

(h{i{r l Bmbhýn ný }n *{4 ó s

riv. ďi&c naj.'ku ! záváz*í obe Ne!číic. k 3l' ]2.2012 pÍoběhh ve d
.. h !.iúřie. bylá prev.d.na v souhdu l Bbiovd im] ákona č' 563 / l 99 l sb'' o úóeh icNi". ln€ izčni komke rezj iíila

vI. vYťJčÍovÁN! FlN. v7,ŤÁr'Ů x RozPočTťM KRAJÍJ
PB.EYODY

4l2l Nlhsýifu pfi ! lurq d dd
4l2 N.ů$íiei ďij!l! luky hÍ
4u4lb!d!?lď!do!t.'hú
{l9oíobJrbMt,u4sothÍeó
4'2 bEíi&l ďijat hs6ry M hid

!r9 osúmindB6'tnilstry sfujnýn rerydn knniircs.
s4J h*odi i&ln pF|oljn ú|t!ň

se Výejc ? Ím dň DofueJ ninlý ld nor knj '

vlt. vYÚč-IovÁNi FlN vzTÁHIr KE sT. Ro7PocTlI sT. FoNDíIM Á NÁRoDNiMr]
!o prJ

B'. po@4

l* 
^bqlp]ii!.*'Éw!:q!]z4?!! ri!!!4!!r4.! !EU!q



vlll. zPRÁvA o \"ýSLEDI\'U PŘnzKoUM,iNi ItosPoDÁňrNí
13 bntb oly Klá]ŠkéhÓ trád! PDéň*ého k6jé.

'' 
Při přezkouďání hospodařed Úsc NezÝěsdce 2 rck 20 l2 !€bvlv ziišÍěnv chvbt á n€dNt.rkÝ

dle álona ó' 4202004 sb')

Podil Dobledávet a 2ává2tů k mzoÓčtu úZmíibÓ cclku á Dodil 7ataloého nraietku :

a) podilpÓhlcdálek í! iozločlu ú7iňniho elku 0.5l %
b) podi] zálakú ng ozpočtu uemniho celku 3,04y,
o podil zsbýeného majelku na celkolém majelku ú.c' 0%

cdé znéni zpÉly o ýldenku h@pad.íeni je k úhlédnull na oÚ a ha @bových slláhkách ÓbB'
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Páyb* hospodař.nl ||.' N.zvě'dc. zd bk
1a'3 2a13 Pa piďed€ b reEMlha land! ( 5

2012 ý. výsl 15ls455 l<č na základě
733'55 kč) a ú Mlr fuh l 1a M,@ K4

Údajé. ŘY$y:

Pizh'bk h.spneh zš Mv.sn . á rk fu2 v6
1a3 2013 Po pí.vel1a do Bzafuniho ft'ajr l 1a 8ag 49
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obecúčlová]!vÚe20I2vsuladusezálonenč'5ó]/l91sb'oúčetrictYi'vplatnémzněni'
U dgaiace bylo kÓnlrolovárc : poldádni deníky' bfurkovtri účly. hospodďeni s majetken' čelpiiní

výsled€k hospo.t.í.nI ob.. N4&tl.e a bk 2012 ýe schýlloltcih řizeúí po zd.íčúi
výLuu'sk!áztrÁty úč.l43l): 5085. 794'23 xč.
Uč€tni obce pmv€de po schváleni zá!ěEč!ého úěfu zstuPilelslvm prcúčlováni 4] l 03 l o
D L.

Náýlh xsEsekí Zo : Zo ob.e schýaluje ýjsled.^ ho\Po.Ioíeni ob.. zd rok 20l 2 h.z ýjhldd

ěbl!:
' zpnivaopiezkoumá.ilrospodďeníobceNeaěs1i€zok20]2_ výku lin 2_ t 2 o plněni mzpočfu

RonalE zš, výkÚ zisku a zt!áty
Ronaná MŠ , výke zbI'! a án'ty

Uvedené piilohy závěrečného účfu isou k nahlédnuli Y kanccláři obecniho úiadu v úředlich hodinách'

odF.'&ii z sŘnGt Mrjt

odp&ni a sdns' úd.]i

Pdpi$Ú &nh snithho ,,fut lql X . La 1


