příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
201 8.
Označenívšech dokladů a jiných materiálů využitÝch při přezkoumání:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
návrh rozpočfu v úplnémzněni byl zveřejněn na úřední desce i
elektronickým způsobem umožňujícímdálkový přístup v zákonném
termínu 1 5 dnů od 14. 2. 2018 do 1 . 3 . 201 8
schválena usnesením ZO ze dne 8. 12.2017

Pravidla
rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření č.1l20l8 - schváleno starostou ze dne 31. 3. 2018, zveřejněno na
internetových strtínkách obce od25.3. 2018
č.2l20I8 - schváleno starostou ze dne 30. 6. 2018, zveřejněno na
internetových stránkách obce od 29. 6. 2018

ě.312018 - schváleno starostou ze dne 31. 8. 2018, zveřejněno na
intemetových stránkách obce od 28. 8. 2018
č.412018 - schváleno starostou obce dne 3. 10. 2018, zveřejněno na
intemetových stránkách obce od 31. 10. 2018
ě. 5l20l8 - schváleno usnesenimZO ze dne 9. 12.2018, zveřejněno na
intemetových stránkách obce od9. 12.2018

Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zŤizeným
organizacím

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěreěný úěet

Usnesením ZO ze dne 15. 2. 2017 byla schválena pravomoc starosty
obce k provádění rozpočtových opatření,
Zmény rozpoětu byly zaneseny do výkazupro hodnocení plnění
rozpočtu Fin2-I2 M ke dni 31. 12.2018 ve schválené výši.
Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZO ze dne 1. 3.
2018 jako přebytkový v příjmové části ve výši 4 I57 600,- Kč, ve
výdajové části ve výši 3 753 950,- Kč.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fín212 M ve schválené výši.
Schválený rozpočet byl v úplnémznění zveřejněn na internetových
strankách obce od 2.3.2018.
Příspěvek na provoz pro MŠLicibořice byl schválen v rámci rozpočtu
obce na r.2018 usnesením ZO ze dne 1. 3. 2018 ve výši 100.000,- Kč,
ozntímeno dopisem zŤizovatele ze dne 2.3.2018.
Navýšenípříspěvku o 67.000,-Kč schváleno RO č. 6 a oznámeno
dopisem ze ďne 9. 12.2018
sestaven na r. 2018 - 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu
zveřejněn na internetových strankách obce od l0. 12.2017 do 4. I.
2018, schválen ZO dte 4.I.2018.
schválený dokument zveřejněn na internetor}ch stráŇách obce od 6.
1.2018
návrh závěrečnéboúčtuzveřejněn na úřední desce i na internetových
stránkách obce v zžkowÉmtermínu 15 dnů v rozmezi od2I.5. 2018
do 5. 6. 2018, projednán vě. zprávy o výsledku přezkoumání
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