DSO ,,Znojemsko“
se sídlem Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
IČO: 71185330
www.dso-znojemsko.cz

Návrh závěrečného účtu
DSO ,,Znojemsko“
za rok 2018
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů sestavil dobrovolný svazek obcí tento závěrečný účet.

Dobrovolný svazek obcí ,,Znojemsko“ účtoval v roce 2018 v plném rozsahu účetnictví v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 460/2012 Sb., kterou se
mění některá ustanovení zákona č. 410/2009 Sb.
Dobrovolný svazek obcí ,,Znojemsko“ není plátcem DPH.
Dobrovolný svazek obcí ,,Znojemsko“ v roce 2018 neprovozoval hospodářskou činnost.
Při zpracování návrhu závěrečného účtu vycházelo DSO z těchto dokumentů:
- Rozpočtové provizorium na rok 2018
- Rozpočet na rok 2018
- Rozpočtové opatření 1/2018
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 (FIN 2-12)
- Rozvaha za rok 2018
- Výkaz zisků a ztrát za rok 2018
- Příloha účetní závěrky za rok 2018
- Inventarizace za rok 2018
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2018
ČSOB a.s.
Česká národní banka
Další bankovní účet nemá svazek obcí zřízen.

11.500,84 Kč
38,81 Kč

Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztrát
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

465.449,60 Kč
28.470,13 Kč
-436.979,47 Kč
0,00 Kč
-436.979,47 Kč
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Dlouhodobé závazky
Dobrovolný svazek obcí „Znojemsko“ nemá žádné dlouhodobé závazky.
Přijaté transfery
Údaje v tabulce jsou v Kč

Poskytovatel

IČO

Účel

ORG

POL

Částka

Obec Dobšice

45670773

Členský příspěvek

820

4121

9.340,--

Obec Kuchařovice

00600458

Členský příspěvek

857

4121

3.900,--

Obec Nový ŠaldorfSedlešovice

44026927

Členský příspěvek

877

4121

6.224,--

CELKEM

19.464,--

Přijaté dotace
DSO „Znojemsko“ nepřijal v roce 2018 žádnou dotaci.
Rozpočet na rok 2018 a jeho plnění
Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření svazku obcí řídilo pravidly rozpočtového
provizoria schváleného dne 12.12.2017 valnou hromadou.
Dobrovolný svazek obcí schválil rozpočet na rok 2018 na valné hromadě dne 13.3.2018. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen v jednotlivých členských obcí na úředních a elektronických deskách. Závazným
ukazatelem byl stanoven paragraf.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven rozpočtovým opatřením, které schválila Valná
hromada.
Údaje v tabulce jsou v Kč

Rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování

schválený

po změnách

skutečnost

0,00
100,00
0,00
19.700,00
19.800,00

0,00
100,00
0,00
19.700,00
19.800,00

0,00
6,13
0,00
19.564,00
19.570,13

19.800,00
0,00
19.800,00
0,00

32.300,00
0,00
32.300,00
12.500,00

31.107,60
0,00
31.107,60
11.537,47

Inventarizace majetku a závazků
K provedení inventarizace majetku a závazků byl valnou hromadou schválen dne 12.12.2018 Plán
inventur. Inventarizace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými vnitřní směrnicí k provádění
inventarizace.
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Složení inventarizační komise: Ing. Jaroslav Jenšovský, Aneta Konyáriková, DiS., Anna Bajerová.
Byla provedena řádná inventarizace fyzická i dokladová, byl porovnán stav fyzický se stavem účetním
ke konci rozvahového dne 31.12.2018. O provedení inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva a
vyhotoveny inventarizační soupisy dle jednotlivých druhů majetku a dle jednotlivých syntetických a
analytických účtů.
Inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010
Sb. Předseda DSO „Znojemsko“ byl seznámen s výsledkem inventarizace, a to – nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
Majetek
Údaje v tabulce jsou v Kč

Účet
019 - ODNM
Celkem
079 - Oprávky
Celkem

1.1.2018
260.000,00
264.142,00
-169.000,00
-169.000,00

31.12.2018
260.000,00
260.000,00
-182.000,00
-182.000,00

Obrat MD
0,00
0,00
0,00
0,00

Obrat D
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 provedli pracovníci JMK, na základě pověření vedoucího odboru
kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávních celků dne 12. 10. 2018 dílčím přezkoumáním a konečné
přezkoumání hospodaření proběhlo dne 9. 5. 2019.
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Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření DSO „Znojemsko“ za rok 2018 je přílohou k
závěrečnému účtu.
Zpracovala: Konyáriková Aneta, DiS.
V Suchohrdlech 22. 5. 2019
………………………………….
předseda DSO ,,Znojemsko“
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