DSO Strachotice, Slup
671 29 Strachotice 79
IČ 75106752

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
DSO Strachotice, Slup za rok 2016

Závěrečný účet DSO Strachotice, Slup za rok 2016 je v souladu s ustanovením §
17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněn na dobu 15 dnů před jeho projednáním na úředních deskách
členských obcí a je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Strachotice a
Slup v úřední hodiny.
Připomínky k Závěrečnému účtu DSO Strachotice, Slup za rok 2016 mohou
občané uplatnit písemně ve lhůtě do 28. 6. 2017 na adresu: Dobrovolný svazek
obcí Strachotice, Slup, Strachotice 79, 671 29 Strachotice nebo ústně přímo při
zasedání Valné hromady svazku.

Ing. Luděk Müller
předseda svazku

Vyvěšeno: ……………….
Sňato:

…………………

Strachotice, Slup

671 29 Strachotice 79

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DSO Strachotice, Slup za rok 2016
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17
svazek obcí souhrnně zpracovává údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů
v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření svazku
obcí a hospodaření s jeho majetkem.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiných rozpočtům.
Svazek obcí je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření bude součástí závěrečného účtu.
Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho
projednávání Valnou hromadou svazku na úředních deskách a způsobem umožňujícím
dálkový přístup všech členských obcí. Na úřední desce muže být návrh závěrečného účtu
zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v
třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem
umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme svazek obcí opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám, které
svým jednáním způsobily svazku obcí škodu.
Závěrečný účet tvoří přílohy
Příloha č. 1 – Rozpočtové provizorium na rok 2016
Příloha č. 2 – Rozpočet na rok 2016
Příloha č. 3 – Rozpočtová opatření na rok 2016
Příloha č. 4 – Plnění příjmů a výdajů (Výkaz FIN 2-12)
Příloha č. 5 – Finanční vypořádání za rok 2016
Příloha č. 6 – Komentář k hospodaření k 31. 12. 2016
Příloha č. 7 – Zápis o výsledku inventarizace za rok 2016
Příloha č. 8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Ing. Luděk Müller
předseda svazku

DSO Strachotice, Slup

Hodnotící zpráva Dobrovolného svazku obcí Strachotice, Slup
za rok 2016
DSO Strachotice, Slup hospodařil v období do 29. 6. 2016 na základě schváleného
rozpočtového provizoria na rok 2015. Rozpočtové provizorium bylo schváleno dne 15. 12.
2015 - viz příloha č. 1.

Rozpočet DSO Strachotice, Slup na rok 2016 byl schválen valnou hromadou svazku dne
29. 6. 2016. Rozpočet byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce obcí - Příloha č. 2.
Předseda svazku byl pověřen k provádění rozpočtových opatření, a to za podmínky, že tato
opatření budou předložena ke schválení na nejbližším zasedání.
Na základě uvedených skutečností bylo provedeno 6 rozpočtových opatření – příloha č. 3.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finanční operacích jsou obsaženy ve
výkazu FIN 2 – 12 M, který tvoří přílohu č. 4 závěrečného účtu.

P ř í j m y DSO - Kč 1 551 486,67 tis
Jedná se o tyto příjmy:
-

transfery od obcí

-

úroky z BÚ

-

stočné, které je předmětným příjmem Svazku

-

pojistné náhrady

306,56
0,01
1 019,05
225,87

V ý d a j e DSO – Kč 1 319 095,43 tis.
Jedná se o výdaje spojené s provozem kanalizace a především náklady na provoz
kanalizace včetně ČOV.

Příjmy
1 625 900,00 1 551410,00
Celkem

1 551 486,67

Financování

1 491 900,00

170 000,00

170 000,00

1 417 410,00

1 319 095,43

Výdaje

Stav bankovního účtu k 1. 1. 2016

36 378,06

Příjmy celkem

1 551 486,67

Výdaje celkem

1 319 095,43

Financování
Stav BÚ k 31. 12. 201

170 000,00
98 769,30

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími
souvisejícími právními předpisy byla provedena řádná roční účetní závěrka DSO Strachotice,
Slup k 31. 12. 2016. V termínech stanovených vyhláškou byly zpracovány požadované účetní
a finanční výkazy – Příloha č. 4.
DSO Strachotice, Slup neobdržel v roce 2016 žádné dotace ani jiné půjčky, úvěry či
výpomoci ze státního rozpočtu. Finanční vypořádání je přílohou č. 5.
Komentář k hospodaření DSO byl sestaven k datu 31. 12. 2016. Tento tvoří přílohu č. 6
závěrečného účtu.
Majetek, pohledávky a závazky DSO ke dni 31. 12. 2016 byly inventarizovány na základě
Příkazu k provedení inventarizace ze dne 5. 12. 2016. Provedenou inventarizací nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zápis o provedení inventarizací tvoří přílohu č. 7.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 tvoří přílohu č. 8.

Vypracoval: Imrichová Anna v.r.
Ing. Luděk Müller v.r.
Předseda svazku

