
ZÁVĚREČNÝ ÚČET  

 

DSO „REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA“  

 

za rok 2014 
 

 
Závěrečný účet DSO podle § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  ve znění pozdějších  předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření svazku obcí za období 

od 1.1.2014 do 31.12.2014. Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: 

 

 

1.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 ze dne 17.2.2015  

      

2.  Rozvaha DSO k 31.12.2014 

 

3.         Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO ke dni 31.12.2014 

 

 

A)  Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 

 

 

1. Plánované příjmy po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši 

3 708 880 Kč. Skutečné příjmy po konsolidaci činily 3 613 202,16 Kč. 

 

2. Plánované výdaje po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši      

            3 456 100 Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci činily 3 377 412,76 Kč.  

 

3.  Stav základních běžných účtů k 31.12.2014  

 

 BÚ u KB                                   323 091,32 Kč   

            ČNB                                                                     525,83 Kč   

                                                                               

            Dohadné účty aktivní                                 2 545 347,00 Kč   

 

            Dlouhodobý majetek  k 31.12.2014           

  

            Dopravní prostředky                                 1 802 900,00 Kč 

            ODNM                                           9 460,40 Kč             

            _______________________________________________          

            Stálá aktiva celkem                                    1 812 360,40 Kč  

 

            Aktiva celkem                                           4 681 324,55 Kč  

         

 

Prostředky svazku obcí  byly čerpány v souladu se  schváleným  rozpočtem a schválenými 

rozpočtovými opatřeními. V žádné výdajové skupině nedošlo k přečerpání výdajů. 



B)        Přezkoumání   hospodaření   DSO  v   souladu  s § 42 zákona  č. 128/2000 Sb.,  o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření   územních   samosprávních   celků  a  dobrovolných  svazků   obcí, 

v platném znění 

 

1.  Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 12.11.2014 a 17.2.2015  kontrolorkami odboru 

            kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

2.  Podle  písemného  vyjádření  v  závěru  zprávy o  výsledku  hospodaření z  17.2.2015 

            při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

  

3.   Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

 

 Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:  0,00% 

 Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 0,00% 

 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0,00% 

        

 

C)        Závěr 

 

 Vzhledem  k  výše   uvedeným   údajům o  hospodaření  DSO obsaženým v  bodu A, 

 závěrům    kontroly   hospodaření   v   bodě  B  a  celkovému  výsledku  hospodaření 

 za  sledované období,  navrhuji  shromáždění starostů svazku schválení závěrečného  

            účtu DSO bez výhrad. 

        

  

  

 

 

 V Líbeznicích dne 7.4.2015 

 

                                                                                           Ing. Iva Cucová, v.r.                

               předsedkyně svazku obcí 

 

 

 

 

Vypracovala:  Martina Doubravová - účetní svazku obcí  

                                                                                       

 

 

 

 

Přílohy:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 

                Výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu DSO ke dni 31.12.2014  

                Rozvaha DSO k 31.12.2014 


