ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012
Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v tis. Kč
Schválený
rozpočet
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Změna stavu bank.účtůOstatní operace
Financování celkem
Přebytek (-), ztráta (+)

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2012

75 915
13 268
6 000
10 021
105 204
88 900
11 070
99 970
5 234

79 707
14 155
5 393
12 690
111 945
97 256
9 455
106 711
5 234

77 691
12 343
4 643
12 245
106 922
91 114
8 748
99 862
7 060

0
-10 374
5 140
-5 234
0

0
-10 374
5 140
- 5 234
0

0
-10 370
2 748
562
-7 060
0

% plnění
k upravenému
rozpočtu
97,47%
87,02%
86,10%
96,48%
95,51%
93,68%
92,52%
93,58%
134,88%
0%
99,97%
53,46%
115,14%

Rozpočet města Nejdku na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města dne 21.3.2012
usnesením č. ZM/135/8/12. Schválený rozpočet byl upraven 15 rozpočtovými opatřeními.
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN
RO 2-12) a výkazy města Nejdku k 31.12.2012 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) jsou
k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu v Nejdku.
Zůstatek bankovních účtů města Nejdku k 31. 12. 2012 je 2 578 602,57 Kč.
Zůstatky běžných bankovních účtů města Nejdku k 31.12.2012
Bankovní účet
Základní běžný účet
Běžný účet - hřbitov
Běžný účet - příjmový
Běžný účet - výdajový
Běžný účet - karta
Běžný účet založený ke správě aktiv u ČSOB
Běžný účet k úvěru od ČSOB
Běžný účet k úvěrům od ČS
Běžný účet – pro platby AVE a AYIN od ČS
Celkem

Zůstatek v Kč
684 576,91
6 655,10
648 429,90
225 049,18
47 783,71
763 710,07
10 732,03
163 725,84
27 939,83
2 578 602,57

Příjmy v roce 2012
Skutečné daňové příjmy v roce 2012 byly vyšší o 1 776 tis. Kč než byly uvedené ve
schváleném rozpočtu. Toto navýšení tvoří daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 1
972 tis. Kč a nižší plnění sdílených daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
daní, o 196 tis. Kč.
Na sdílených daních dle zákona 243/2000 Sb. se v roce 2012 vybralo 60 554 tis. Kč,
na dani z příjmu právnických osob za obce 1 972 tis. Kč a na dani z nemovitosti 8 555 tis.
Kč. Na místních poplatcích se souhrnně dosáhlo částky 6 610 tis. Kč.
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Nedaňové příjmy v roce 2012 byly oproti schválenému rozpočtu nižší, některé příjmy
se musely navýšit(navýšily se příjmy za zpětný odběr odpadů, nahodilé příjmy, nekapit.
Přísp. a náhrady), jiné se nenaplnily (příjmy z prodeje ost. nemov., pronájem části podniku a
některé příjmy z posk. služeb). Pronájem části podniku v roce 2012 činil 1 289 tis. Kč,
příjmy za pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků ve výši 5 435 tis. Kč. Další příjmy
v této třídě jsou odvody příspěvkových organizací ve výši 1 273 tis. Kč, úroky ze správy aktiv
a vkladů ve výši 166 tis. Kč a příjmy z poskytování výrobků a služeb ve výši 3 724 tis. Kč, do
kterých patří příjmy z kulturních akcí, knihovny, pohřebného, ze hřbitova, ze zpětného
odběru odpadů, ze zimního stadionu a další. Přijaté sankční platby od jiných subjektů byly ve
výši 456 tis. Kč (pokuty udělené městskou policií, odb. vnitřních věcí a odborem stavebního
úřadu a životního prostředí).
Kapitálové příjmy města Nejdku zahrnují prodej bytů ve výši 2 tis. Kč, prodej pozemků
ve výši 4 056 tis a prodej rolby ve výši 586 Kč Prodej bytů byl realizován doplatkem
získaným exekucí .
Třída 4 - Přijaté dotace obsahuje jak dotace a příspěvky, tak i převod z hospodářské
činnosti ve výši 3 238 tis. Kč. Jednotlivé dotace a příspěvky jsou uvedeny v bodě 6
závěrečného účtu. Přijaté dotace se zvýšili oproti schválenému rozpočtu o dotace na
akceschopnost a věcné vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů Nejdek a Pozorka a o
dotace ZŠ na projekt oper.prog.vzdělávání.
Výdaje v roce 2012
Běžné výdaje
Běžné výdaje v roce 2012 činily 91 114 tis Kč což je 93,68% upraveného rozpočtu.
Jednotlivé běžné výdaje v roce 2012 byly v následující výši: mzdové výdaje 22 273 tis. Kč,
výdaje na materiál 779 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie 7 182 tis. Kč, úroky a ostatní
finanční výdaje 1 586 tis. Kč, nákup služeb 32 445 tis. Kč, ostatní nákupy 11 616 tis. Kč, kde
jsou zahrnuty opravy a udržování ve výši 3 526 tis. Kč. Poskytnuté příspěvky 11 532 tis. Kč,
převody vlastním fondům 417 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným
rozpočtům (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a vratky veřejným rozpočtům) 3 284 tis.
Kč.
Kapitálové výdaje
ZS realizace – a akce pro rok 2012 dokončena, dále probíhá dle rozpočtu na další
období. Byla zrealizována dodávka a montáž ocelového schodiště. Byla zrealizována
dodávka a montáž odvlhčovacího zařízení. Provedena dodávka a montáž ohrazení a
zasklení střídaček a trestných lavic. Dodávka a montáž pryžových podlah. Zpracování
projektové dokumentace – nové okno pokladny.
ZS – stroj na úpravu ledové plochy – akce ukončena.Zakoupen stroj na úpravu ledové
plochy. Zaplacen správní poplatek.
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury – akce probíhá. Byl zaplacen poplatek za
věcné břemeno.
VZ – profil zadavatele, uveřejňování – akce probíhá. Probíhají pravidelné měsíční
platby za nástroj pro správu profilu zadavatele.Byly zaplaceny poplatky za povinná
uveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek.
Projekty a studie – akce pro rok 2012 dokončena, dále probíhá dle rozpočtu na další
období. Byla vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
chodníku na sídlišti 9. května, projektová dokumentace pro odvedení vod z přepadu
rybníka na sídlišti 9. května, zpracována dokumentace pro vynětí ze ZPF, zaplacen
poplatek za vynětí ze ZPF, zpracován havarijní povodňový plán a zaplaceny správní
poplatky za povolení k této investiční akci. Zaplacena část poplatku za vynětí pozemků
z plnění funkcí lesa pro výstavbu kanalizace a ČOV. Zpracována studie řešení křižovatky
ulic Poštovní a Dukelská. Zaplacen poplatek za inženýrskou činnost k zajištění
potřebných povolení pro výstavbu parkoviště na sídlišti 9. května za výměníkem.
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Veřejné osvětlení – ulice Jiřího z Poděbrad – akce pozastavena. Byla zpracována
projektová dokumentace pro stavební povolení, byl zaplacen poplatek za dočasné odnětí
pozemků plnění funkcí lesa. Akce musí být realizována v součinnosti s ČEZ a.s. – do
plánu pro letošní rok nebyla zařazena.
Veřejné osvětlení – ulice Lipová – akce pozastavena. Akce musí být realizována
v součinnosti s ČEZ a.s. – do plánu pro letošní rok nebyla zařazena.
Přestavba automobilu Hasiči Nejdek – akce dokončena.
Chodník ul. 9. května – akce probíhá. Provedena realizace chodníku s nedodělky –
provedena pozastávka do 30. 4. 2013.
Dopravní značení – akce pro rok 2012 dokončena, dále probíhá dle rozpočtu na další
období. Zrealizováno zjednosměrnění ul. Bezručova, přesunutí dopravního značení
obytné zóny a doplnění retardéru k obytné zóně sídliště Rolavská, doplnění dopravního
značení pro vymezení parkoviště na sídlišti Okružní, dopravní značení – zóna
s rychlostním omezením v ul. Limnická, dopravní značení související se zákazem
zastavení před budovou pošty v ul. Poštovní, doplnění začátku a konce obce – ul.
Perninská.
Financování v roce 2012
V roce 2012 nebyl čerpán žádný úvěr.
Město Nejdek začalo v roce 2012 splácet úvěry (roční splátka 2 004 tis. Kč) přijatý
v roce 2011 na VHI a úvěr na 5 mil. Kč (roční splátka 1 000 tis. Kč) přijatý v roce 2011 na
výměnu oken ve školských zařízeních.
Město Nejdek doplatilo v roce 2012 úvěr z roku 2006 na 15 mil. Kč a úvěr z roku 2007
na 5 mil. Kč, které byly přijaty na investiční akce .
Dále město pokračuje ve splácení úvěru z roku 2009 na 4 mil.Kč (roční splátka 799
tis. Kč), který byl přijat na investiční akce , úvěru na 49 472 tis. Kč z roku 2009 (roční splátka
917 tis. Kč) na ZS a úvěru z roku 2010 na 10 mil. Kč (roční splátka 2 004 tis. Kč) na
zateplení škol,
Přehled přijatých úvěrů a leasingů a jejich splácení je součástí závěrečného účtu (viz.
příloha č. 1).
Monitorující ukazatele města
Ukazatel dluhové služby dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o Regulaci
zadluženosti obcí a krajů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395/2008, o monitoringu
hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci
zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby nahradil ukazatel celkové likvidity
a celkové zadluženosti.
Ukazatel celkové likvidity = (krátkodobé pohledávky + zásoby + kr. finanční majetek) /
(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci) = (8 189 591 + 5 477 015 +
23 820 683) / (11 496 815 + 0) = 37 487 289 / 11 496 815 = 326,07%
Město Nejdek je likvidní (je schopné plnit své závazky) a nemá záporný pracovní
kapitál.
Pokud je krátkodobý majetek vyšší nebo roven krátkodobým závazkům, tedy celková
likvidita >= 100%, je společnost likvidní - společnost nemá záporný pracovní kapitál.
Míra celkové zadluženosti = cizí zdroje / celková aktiva = 34 920 469/
992 208 095 = 3,52%
V případě, že ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a celková zadluženost >
25% požádá ministerstvo financí zastupitelstvo města o zdůvodnění a stanovisko.
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Hospodaření s majetkem města
Inventarizace města Nejdku byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a násl.
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická i dokladová
inventarizace majetku města byla provedena ke dni 31.12.2012, tj. k datu účetní závěrky na
základě příkazu starosty k provedení inventarizace. Závěrečný protokol o výsledku
inventarizace města Nejdku k 31.12.2012 schválila rada města dne 12.3.2013 usnesením
č.RM/1555/63/13.
Přehled majetku města dle rozvahy k 31.12.2012 je uveden v následující tabulce.
Přehled majetku města Nejdku v roce 2012 (v tis. Kč)
Druh majetku

BRUTTO
AKTIVA CELKEM
11 074 929,08
Stálá aktiva
1 029 296,20
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
5 559,64
Software
1 140,23
Drobný dlouh. nehmotný majetek
1 600,96
Ostatní dlouh. nehmotný majetek
2 818,45
2. Dlouhodobý hmotný majetek
1 021 747,45
Pozemky
217 041,69
Kulturní předměty
1 037,67
Stavby
724 682,83
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
42 136,17
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13 916,22
Nedokončený dlouhodob hmotný majetek
22 398,53
Posk. zálohy na dlouh.hmotný majetek
534,34
3. Dlouhodobý finanční majetek
623,11
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
623,11
4. Dlouhodobé pohledávky
1 366,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1 296,96
Ostatní dlouhodobé pohledávky
69,04
Oběžná aktiva
45 632,88
1. Zásoby
5 477,02
Materiál na skladě
5 048,53
Zboží na skladě
428,49
2. Krátkodobé pohledávky
16 335,18
Odběratelé
8 844,16
Poskytnuté zálohy na dotace
0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
4 404,18
Pohledávky za zaměstnanci
0,00
Daň z přidané hodnoty
0,00
Náklady příštích období
593,10
Příjmy příštích období
2 493,74
Dohadné účty aktivní
0,00
3. Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Jiné běžné účty
Běžný účet
Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Ceniny

KOREKCE
82 720,99
74 575,39
1 771,89
0,00
1 600,96
170,93
72 803,50
0,00
0,00
43 152,56

NETTO
992 208,09
954 720,81
3 787,75
1 140,23
0,00
2 647,52
948 943,95
217 041,69
1 037,67
681 530,27

Stav
k 31.12.2011
NETTO
993 066,49
953 316,69
4 223,45
1 090,13
0,00
3133,32
947 872,41
215 750,50
1 035,16
676 490,00

15 734,72
13 916,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 145,60
0,00
0,00
0,00
8 145,60
4 718,95
0,00
3 426,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26 401,45
0,00
22 398,53
534,34
623,11
623,11
1 366,00
1 296,96
69,04
37 487,28
5 477,02
5 048,53
428,49
8 189,58
4 125,21
0,00
977,53
0,00
0,00
593,10
2 493,74
0,00

33 681,95
0,00
20 827,80
87,00
0,00
0,00
1 220,84
1 184,55
36,28
39 749,80
4 670,79
4 112,13
558,66
9 452,83
2 630,02
351,69
4 109,23
-12,16
153,96
482,56
-28,12
1 756,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 820,68
12 906,87
2 529,85
5 597,23
2 578,60
207,93
0,20

25 626,18
13 760,70
2 511,90
3 819,25
5 431,77
102,36
0,20

Stav k 31.12.2012

23 820,68
12 906,87
2 529,85
5 597,23
2 578,60
207,93
0,20
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Z důvodu změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se vytváří opravné
položky k pohledávkám (účet odběratelé) a účetní odpisy majetku. Nově se také vytváří
dohadné účty. Dohadný účet aktivní obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, za
rozpočty a z jiných vztahů na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše
plnění k okamžiku účetního případu.
V nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku (účet 042) je zaúčtováno zlepšení
vodohospodářské infrastruktury a další nedokončené investiční akce.
2) Hospodářská činnost města
Hospodářská činnost města Nejdku se týká lesů a VaKu. V plánu hospodářské
činnosti byla provedena 1 úprava.
Lesy - výnosy, které byly ve schváleném plánu se ve skutečnosti zvýšily o dotaci na lesní
porosty a technologie ve výši 353 tis. Kč a zvýšení těžby o 1 856 tis. Kč. Plánované náklady
nebyly překročeny .
VaK – od roku 2012 máme opět pod městem další hosp. činnost - činnost městského VaKu.
Celkové výnosy byly 16 935 tis. Kč a celkové náklady činily 15 907 tis. Kč.
Výkaz zisků a ztrát za hospodářskou činnost k 31.12.2012 vykazuje kladný výsledek
hospodaření po zdanění ve výši 7 045 tis. Kč, což je rozdíl mezi účtovou třídou 6 (výnosy) ve
výši 25 696 tis. Kč a účtovou třídou 5 (náklady) ve výši 18 651 tis.Kč.
Zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti je 5 597 235,89 Kč, což potvrzuje
cash flow hospodářské činnosti k 31. 12. 2012 uvedený níže v tabulce.
Přehled o peněžních tocích hospodářské činnosti za rok 2012 v tis. Kč
Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2012
Výnosy - Náklady
311 - Odběratelé
052,314,465 - Zálohy
316 - Ostatní pohledávky
321 - Dodavatelé
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
33x - Zúčtování s institucemi
34x - Ostatní zúčtování
Vnitřní převod Hl.č.- HOČ
Odpisy
112 - Sklad
02x - Hmotný majetek
381 - Leasing, akontace
Převod do Hlavní činnosti
383, 385 - Příjmy, výdaje příštích obd.
Celkem
Konečný zůstatek účtu k 31.12.2012
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3819
7 045
-2 115
-236
0
5 062
0
0
254
-45
0
2596
-844
-6 746
45
-3 238
0
1778
5597

3) Stav účelových fondů
Město Nejdek hospodařilo v roce 2012 se 2 fondy (fond sociální a fond ošatného).
Zřízení fondu ošatného bylo schváleno zastupitelstvem v roce 2009 dne 12.3. usnesením č.
ZM/416/13/09 a jeho používání upravuje Směrnice S 2009/1 pro vyplácení příspěvku na
ošatné a úpravu zevnějšku pracovníkům MěÚ a uvolněným zastupitelům města Nejdek.
Tvorba a čerpání sociální fondu se řídí Zásadami tvorby a využíváním soc. fondu
schváleného zastupitelstvem města dne 18.8.2008 usnesením č. ZM/308/11/08.
Sociální fond a fond ošatného
Sociální fond
Stav k 1.1.2012
Příjmy celkem
Výdaje celkem
- z toho penzijní připojištění
- z toho ostatní výdaje
Zůstatek k 31.12.2012

v tis. Kč
11
248
408
103
50
106

Fond ošatného
Stav k 1.1.2012
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Zůstatek k 31.12.2012

v tis. Kč
92
208
198
102

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizacích zřízených městem
za rok 2012 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů (viz. tabulka) bylo
schváleno usnesení rady města č. RM/1681/69/13 ze dne 4.6.2013.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do fondů u
příspěvkových organizací zřízených městem

Název příspěvkové organizace
Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV.,
příspěvková organizace
Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189,
příspěvková organizace
Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930,
příspěvková organizace
Mateřská škola Nejdek, Husova 547,
příspěvková organizace
Mateřská škola Nejdek, Závodu míru 1247,
příspěvková organizace
Mateřská škola Nejdek, Lipová 1192,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova
367, příspěvková organizace

Zlepšený výsledek
hospodaření
za rok 2012
92 397,55
170 724,73
63 664,50
0
129 128,93
135 064,21
3 139,75

Celkem

594 119,67

Rezervní
fond
92 39
7,55
136 5
79,73
50 93
1,61
0
103 3
03,14
108 0
51,37
3 139
,75
494 403,15

Fond
odměn
0
34
145,00
12 73
2,89
0
25 82
5,79
27
012,84
0
99 716,52

.
Výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém
Městského úřadu v Nejdku.
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5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a jiným
rozpočtům
Přijaté dotace a příspěvky v roce 2012 činily 9 007 099,00 jejich rozpis je uveden
v tabulce níže. Dotace byly řádně vyúčtovány , žádné prostředky jsme nevraceli. Dotace pro
příspěvkové organizace byly řádně a obratem odeslány příslušným PO.
Přijaté dotace a příspěvky v roce 2012
Přijaté dotace v tis. Kč

Položka

Přijato

Skutečně
použito

Vráceno

výkon státní správy
školství

4112
4112

3 693 700,00
1 461 243,00

3 693 700,00
1 461 243,00

0
0

PAP pomocný analytický přehled

4111

70 000,00

70 000,00

0

Přípravná fáze volby prezidenta ČR
Volby do zastupitelstva krajů
sbor dobrovolných hasičů Nejdek a
Pozorka
Oper.prog.Vzdělávání-EU peníze školám
lesní porosty a technologie
zabezpečení požární ochrany obcí
ZŠ Karlovarská-dotace na soutěže
ZŠ
Karlovarská
–vzdělávání
pro
konkurenceschopnost – neinv.
ZŠ
Karlovarská
–vzdělávání
pro
konkurenceschopnost – invest.
ZŠ dojíždějící žáci
Provoz sněžného vozidla-dotace od obcí
Celkem

4111
4111

20 000,00
310 764,80

20 000,00
310 764,80

0
0

4122
4116
4122
4121
4122

192 100,00
1 924 472,00
353 337,00
8 500,00
2 000,00

192 100,00
1 924 472,00
353 337,00
8 500,00
2 000,00

0
0
0
0
0

4122

490 247,00

490 247,00

0

4222
4121
4121

100 000,00
365 736,00
15 000,00
9 007 099,00

100 000,00
365 736,00
15 000,00
9 007 099,00

0
0
0
0

-

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Přezkoumání hospodaření města Nejdku provedl Krajský úřad Karlovarského kraje
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, v platném znění na základě písemné žádosti starosty města. Dílčí
přezkoumání hospodaření bylo provedeno od 8.10.2012 do 10.10.2012, celkové potom
v období od 20.2. 2013 a od 13.5.2013 do 14.5.2013.
Závěr zprávy: Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky v souladu s § 10 odst.
3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. (dle § 13 odst.1 písm. b), nebyla podána písemná
informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu. Informace byla zaslána přezkoumávajícímu orgánu po termínu uvedeném
v zákonu č. 420/2004 Sb. až 6.8.2012. Závěrečný účet byl projednán 21.6.2012.)
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
(projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.
Schválený rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě)
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu.
V Nejdku dne 10.6.2013
Zpracovala: Bc. Markéta Šebková a Ladislava Fáberová,
Přílohy č. 1 a 2 jsou k dispozici na odboru ekonomickém Městského úřadu v Nejdku
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