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Údajc o phěni ro?počfu Přinú. Výdajii l o dalšich linan.niclr opc.]cich vphlén čl.Ňní podlc

Íozpočlovésk]adby^ouobsáŽcnyvpřilozeÉ'1J2ajsolknahlédnu'''mnlóíski'núfaduvclinančni
účlámě(výký rlN 2'l?' Ío2bor úcP'ni pňjmů a yýdajů)

]) ll$|)o'l]ii('ii i]l!oý oh(.

obc. ýedc hospodtiřskou ai'lnoí n] tyto výnosy a sotrviscjici |áklndy:

' 
Pfunajlny byli'. cby lo ýých pÍojol.

' 
PÍoýozovtinj uby(lny ý Dollrich Kasínlách

Nákl. d} i Ýýnosy odpov ida ly rcZpoč to ýttrýDr hod nolí'n
celkové Ňklady 7. tok 10l2 ěinily 3799329,30Ka
celkové výnosy 7l rok20l2 činily: l2 333 792.,12 Kó.
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tlosp.díiskýÚslťdcklbspodáiskéči'noŠik31. l2.20l2ainil:3 5339ó].l2 Kč
Do Ío7poÓlu ťý. bylo V pnibóhu rcktr přťvedeno z hosNdáhké č]níosli ]l 92o 000'00 Kč'

Í!Vk l l.20l: l20l ó22.23 Kč
íJvk]l' l2'2012 5390ó3.92 Kč

PiÚmy lbDdu lvoii D] zó*I'dě ro?hodtruli zjsupilelslva něýa pfubylky hospodJřeni nlěsb. dary od
l],ických a próvnických osob' Přcvody prýřcdků v Íiňci rcZpoóIu bělrem DkU. Zjnléna 7 

'nGtnichpoplalků 7l provoz Úhem'ch hÉ.í.h přiltojtl, výlěŽků z Úlr.nich lŤacich piklrejů ! z. vslup'óho'
Proířcdky loňdu jsou uÍócny k linmcováni Ýolnočasové činmíi a kulIu'lich akci ů!Ša, spoíoni í
lélový.hoÚé ěinnoíini úZcuri něí4 plevence vobl]Íisociáhlě patoloBi.kýchjcvi]. fu pÍczenbcia
reprczenbc i měía j i.ým i sulrj ekly (pi ZŠ. zUŠ. os)
l'odminky čeaítri fuDnčnich pmýÍedkú 7 fondu jsou dá|y slalulem ňěía Klccan, klcd sclrválilo
Zaýup ilelstvo měýa dne l]. ]'2003
v r.ce 20ll schúlilo Zlsfopitelslvo DěM dodatek slalulu méŠá Klccm, vc klclénr Íozšiiilo přijem

preířcdkii do lbidu 2 výnosú vHP.

v roce 2012 byly prcíiedky z fondu kulhi}'. spoh' a volnélro čsu čerpi y ni kulluni akcc 4jhétrl
na akci Klecanskí vetgm RJllye, přhpévkynr šnnmý občánských sdruž.Di. slavnoýi Praýý LcÝý
bieh. velikonočni j amrÍk, vánoĚni j ann]rk.

Rck,oitulÍcc rříiúŮ ! Ýýdiiů !'ondu kulturv' sDortu ' volnóho č{s v mŘ r0lu:

180410,73

Un ly
lrod.nc zbozi (\'clcnn Íollyc)

slalnosli PÍavý Lcvý břch

Jamark vclikonoěni. vánočni

547.230,19



l] llspodrill'i Pinpi]l\oLí(l' o'

Finrnóni pihpévek prc l'o z Š. MŠ na 
' 
ok 20 ] 2 schvílc Zlíupirelsbe'n dne l 5 ]2' 20]l,

proZákladní!mlleiskouškolu vc ýý!i4 000 000 Ka, pÍo l,oZ!Š velýši2'oooo,oo Ké

Roúni účehi ávérky ZiizoM'ich přhpévkoýých oŤlaniaci vóclně vš*h zákoDem pÉdepsaných
yýkui jsou zaloŽeny nr mésLsté'ň úiadl ve lj anótri úóláfiě.

a) llĎl)(liiu]i uqrl'lli /il!''('i(]| nlldn

MčÍo ncnló 7llo'cnó dolšiorylniz.ce.

6i)\r ilo\iníftirtri' .h\níhL j 
'o4l'ilu0 tci(]ni li'ottr!

Dotrce do rozpočh' trlésrzamk20l2 či'lilycelke'n l5 52] fiil. Kó' Roais pňjalých dotaci rjcji.h
acrpítrí ý pÍůbúhu Íoku 20l2 je zpn.ovín v trbulce. Dotace byly ř]id|ě $'rjčtovíly'
Poíicdky z dolaci rcbyly lyčcrpá y Ý plné výli pÍo JSDH l Volby prezjdenb aR K Vráceni do

'Lhl'.'o?poc''br]JldNrTd'epŤ'Tdl..' l\Dll\cs( ]'00'00^. r J \llbj pa/'l.n'''
.R.ť4'000'00xa''IJ|n)niuie'KU(K\'''n"in'r:n'l'o9|.ŤdJ'i'en '.o/roťlcň'

ló

1t



t55t3 t35J0
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Podoory záimovýoh skuoin skauÍ

vrcce 20l2 měío Klc.any ř.šilo nčkolik invstiúlich 7á'.ěrii. M.Zi nejrýlnlmnějšimi pJk
vi..úěcloÝý spo ovni aÍBál Klecatry. :{eviblizrci Di'něíi. koupi domu ij'p.74 ,,Rychla..
schodišťový dopňvtrlk ýc 2dŘvohinr sicdisku. knmerolý syíóm v Dolnich kasámích J ro7Šiřcni

k.pácity Ms (rukonýrukce pavilonu D lŠ)
DúÍ č. p' 74 ''lvcht\' byl zhkáD ve veilj|é dnŽb'j za qd.]ženou cetru včcnlé pozc'nki
ll.920.ooo.0oKč' Úhndi by]a kryk ýlN ibi prcířcdky pi.vcdenýnliz!ďlljši dinnoýi' Jednalo se o
mnnoiád ou akci, kleÍi n.byh plinovíDí prc mk 2012. neboť v dobó $hv.loÝíni fuZpoalu nebyly

viccúlclový sportovnÍ.reÁl.jgho Íealizcc byla zJpočibjlž!rccc 20]0.dokonaňr vm.a 20l2.

^k.cbylispolunú.oýínazprcslicdkiLU.AceIkovénák]adymakciúinilyl0.230']l].7óKčR.Ýildliz'c. íín&tÍ'jťjí rcalizace byla 7.počll] v 
'o.c 

20]0l.ké. V Íocc 20l2 bylo pfufinaDcovíno
l'ato ]k e ]e rczděl. . tr. dvÓ cl.py l ebpa je takle' sFlulinancovÁ a



z empských proíředků ! byla dokoněona M podzim rcku 20I 2 
' 
poli naí.oýífu byIa 1 ' pIaiba z EU !

druhá plalba by něla proběhnout pÚ vyrjětoú.i a dolože.i všŇh Dolfubíý.h dÓkunenlů v m.e 20 l3.
Il'etapa bude pobihat V rccc 20l3 a bude frnmcoúna vlaínimi pÍosltcdky měsb'
Rokonírukcep!ÝilonÚ DÝzš natÍiduprcMŠ,Iatoinýeíicgbylauhájensvsce20l2'zdúvodu
nedosláéujlci káprcily íávajicí MŠ a byla dokoněeno na podáfo mku 2ol2. celkové náklady n. lulo
akci činilyěásllo 2'l 10'l0I.00Kč.
sťhodj!ťoyý dopřdvnik vc zdr.Ýohlm ířgdisku - pořidjlo měýo pm občony' kl.ři navštóvujl
obvodniho létaie ! sohody.jsu jim ncpřokonalclíou přokážkou, .eboť létař má ordinaci v pa(řo

s.ňodišlbÚ dopBvník byl financováí pÍosfcdk' zdafu tftišlé PBIE a dofrnoneván vlshími
prýřgdky' cclkovó náklady ná dÓpmÚik ěinily 233'039.00Kč'
KlneřorŤ systém Ý DK pořidilo měslo z bealeónostlich dúvods' noboť ěáslo bndilo opnw ávor
a ř,*ilo ponchy abeaeĚení iúdu do kBjrc'. Náklady m pÓňEni kameo!ého syslénu ěinily

v Ge 20l2 byly ahíjeny pňpmwé pláce !a inveíiěnl akcc sŤÓlufinmcolatré z RoP cykloslczka'
RokÓnýnkce MŠ' arepleni ZŠ' íavební pÍácc apďíou v rÓde 2ol3.
v @e 20l ] jsu plálovány op€w 6ilíjc v ulici MnÓví, DIouhá. Nová'



ll) ZprírÍ Ó lj\lcdku Ii!/lounriDí hos'odÍicni \liýl7..DL 10l:

PÍýloumání hospodařeni pÍovgdli poGieni konl@loii KÚsK vc složeni Maíina sircltová, Jiří
Čemovský(3'4 _4'4'2ol3)'lng'HelenorraÍmvá(l4' l]' - l5. ll.2ol2)'
Přg^Óuňíní bylo prvedeno v soulo'lu se ákoí.m ě' 4201004 sb. a přezkoumáváíl hošpodaření
úu mních smospráwých @lkú a dobÍovolných sý.zků obciv lenninech l4' l l' 2012 _ l5' l1' 20l2 a
]' 4. _ 4. 4' 2014 (ávĚtčné prácq zpracovánl zpÍáý)'
Piez|oumáni r'obělrlo v sidlc mčsla : Do Klécánek 52. 250 67 Klďany
Pi*koumáni bylo vytonáno výběrvým zpú$bom, přezkoumíE!é obdobÍ Í' 20l2'

zÁlÍ. zof'a!:

Při přczkoumíni hBpod!řenl něgi! I0.c'ny a rÓk 2012 podle s2 a s3 ákoí' č 420,'00.' sb''
lc zněni poulějšich přodpisú

Byly zjišlčny chyby l mdoíltky' kl.ré ncmají zív rost í.d6r'tků urcdcných pod plsmen.m c:

G r0 o.bt. 3 plsm. b) zákona č.420'Ú{4 sb.)

Plné zněni 4lá}y o prcvedrém přczkolhánl hepÓdařeni mésla a rck 2012 j. knah]&nulí u



Nipruvní opalřcnl k ncdo{alllm /i! én{h r'Ý'ounan'm hospodóifn' me5 l Ňlecan 7J Ío\ 20l2'

! Měýo bude spdvně úě'ovat o bczúplahě pieÝalá. maj.tku a íapÍavi úÚlováni
bsápl.hé přewalélro poamku na ák]adě sfolouvy ó. lzsvM/s/l3]3,2012_HMso'
NápBva budc prvodďí do 30. 4' 20 l ]' PDvede úóet!l'

. Méýo bude pEcolat lak, aby inv6luúi $uphy sU 3l5 ÁU 0o0l a ÁU 0003 obs.hoMIy
skuténÚíi' kten: by unožňovllyj€dnoznaěné určmi údetla a álztů ('Ebyly
dol.tny saamy dluálkú dÓkládajici íavY pohledávet)' NápÍala budc prwdma k 3l '
12' 2013' Prcvďe spúvce poplalkú a úč.lnl'

. Mčslo buds úělÓnt b}' aby byly výáziny spráqlé zúsalky n dalýickith úěech u sU
02I a 023. NÁpňva budé pÍÓvedena do 30' 4' 20l3. Poved. úěetní'

. Mésto bude úělost o opBwých poloŽkÁch k pohlgdávkán' NápEv! bude prcv.dena
k 3l ' 12' 2013' PÍovede účebi'

. MĚso bUde úólolat iívňtariaěni ÍÓzdily do účeh ho obdobi' se ktoým souúsí úĚel
3l l 0002 l ] 1l 0o0]. NÁpBw bude pove'lda k 3l ' 12' 2l]. Povede účetní'

. Měsio bude zvefujňovat m úředni deÍe nejméné t 5 dni přod ráÓdnulim piíslulného
oryánu obce ál!ěÍ ob*' záněrobca ýy!ůjěit Demovilosl budovaě'p'74apoznek
par'ě'sl'72/l oYýněie473.07o2vk'ú'KlŇany'Náprávabudepmledenado3l'5.
20l3' Prcv.dc sbÓsb a pnconice odpovědná a úřednl dsk!'
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