Závěrečný účet
DSO Hrušky - Týnec za rok 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění změn a doplňků)
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1. Identifikační údaje
Název:
Sídlo:
IČO:
Předseda svazku:
Místopředseda svazku:

Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu
„Společná ČOV Hrušky – Týnec“
U zbrojnice 100, Hrušky, 691 56, okres Břeclav
708 51 514
Josef Trecha
Mgr. Hana Zoubková
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2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Nedaňové příjmy,
- příjmy z poskytování služeb
- příjmy z úroků na běžném účtu

3 288 677,00 Kč
528,26 Kč

Nedaňové příjmy celkem

3 289 205,26 Kč

Přijaté dotace,
- neinvestiční transfery od obce Hrušky
- neinvestiční transfery od obce Týnec
Dotace celkem

384 000,00 Kč
256 000,00 Kč
640 000,00 Kč

Příjmy celkem
Běžné výdaje,
- které zahrnují mzdové výdaje, nákup materiálu, služeb, opravy a údržbu
(v tom: úroky z úvěru ve výši 25 836,50 Kč)
Kapitálové výdaje,
- spojené s investiční výstavbou, investičními nákupy a výdaji s tím
souvisejícími
Výdaje celkem

3 929 205,26 Kč

2 741 180,22 Kč
0, 00 Kč
2 741 180,22 Kč

1 188 025,04 Kč

Saldo příjmů a výdajů
Financování,
- splátka úvěru
- opravné položky k peněžním operacím
- změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech

- 1 240 000,00 Kč
- 24 180,00 Kč
+76 154,96 Kč

Financování celkem

- 1 188 025,04 Kč

3. Tvorba a použití fondů
Dobrovolný svazek obcí nemá zřízeny účelové peněžní fondy.
4. Hodnocení hospodářské činnosti
Dobrovolný svazek obcí neprovozuje hospodářskou činnost.
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dobrovolný svazek obcí neobdržel v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu.
6. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
Dobrovolný svazek obcí neobdržel v roce 2017 dotaci z rozpočtu kraje.
7. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
Dobrovolný svazek obcí neobdržel v roce 2017 dotaci ani příspěvek od státních fondů.
8. Vyúčtování finančních vztahů ke členským územně samosprávným celkům
Dobrovolný svazek obcí obdržel v roce 2017 neinvestiční transfery ve výši
640 000,- Kč, z toho:
- neinvestiční transfer od Obce Hrušky
384 000,- Kč
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-

neinvestiční transfer od Obce Týnec

256 000,- Kč.

Neinvestiční transfery byly použity na úplné pokrytí splátek úvěru ve výši
1 240 000,- Kč.
9. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO
Dobrovolný svazek obcí neposkytl ze svého rozpočtu v roce 2017 žádnou dotaci, transfer
či příspěvek jiné fyzické nebo právnické osobě.
10. Hodnocení majetku DSO
Z rozpočtu svazku obcí v průběhu roku 2017 byl pořízen drobný hmotný dlouhodobý
majetek ve výši 2 197,00,- Kč. Jednalo se o nákup nového mobilního telefonu.
Finanční majetek v roce 2017 pořízený nebyl.
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017
Přezkoumání hospodaření provedla pověřená pracovnice Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí. Přezkoumání
proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon
o přezkoumávání hospodaření).
Závěr zprávy:
A.Výsledek přezkoumání
I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky
Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky byly již napraveny.
II. při předcházejícím dílčím přezkoumání
Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Hrušky a
Týnec pro stavbu „Společná ČOV pro Hrušky-Týnec“ za rok 2017
nebyly zjištěny

chyby a nedostatky
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II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a
nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí
v budoucnu:
-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku…………………………… 26,94 %
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí…... ……………………………….11,98 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku …..………. 0 %
IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost:
Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku za rok
2017 je přílohou k závěrečnému účtu.
12. Přílohy
Přílohy závěrečného účtu dobrovolného svazku jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
v Hruškách a v Týnci v úřední hodiny, tj. pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin, v úterý a
čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.
Výkaz o plnění rozpočtu
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

------------------------------Josef Trecha
předseda svazku
Zveřejněno: www.hrusky.cz,
úřední deska obce Hrušky

www.tynec.cz
úřední desky obce Týnec

Vyvěšeno:
Svěšeno:

Vyvěšeno:
Svěšeno:
SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ DNE 11.6.2018
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