Svazek obcí Rekultivace skládky Kuchařovice, IČ 75130734
8. května 211, Kuchařovice 669 02

Schválený závěrečný účet Svazku obcí „Rekultivace skládky
Kuchařovice“ za rok 2018
Schváleno Valnou hromadou DSO dne 30.5.2019
Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery od obcí /pol. 4221/.........................................……...............0,-- Kč
/financování provozních výdajů probíhalo v průběhu roku 2018 ze zůstatků finančních prostředků
minulých let/
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
V průběhu roku nebyly svazku obcí poskytnuty žádné dotace.
Rozpočet svazku obcí na rok 2018
Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření svazku obcí řídilo rozpočtovým
provizoriem schváleným na jednání valné hromady dne 20.12.2017.
Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2018 byl na úřední desce i elektronicky vyvěšen v obci
Kuchařovice od 11.4.2018 do 30.4.2018, ve městě Znojmě od 11.4.2018 do 2.5.2018, schválen byl
valnou hromadou dne 30.4.2018.
Příjmy: 0,- Kč
Výdaje: 73.100,- Kč
Financování: 73.100,- Kč
V průběhu roku 2018 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření ani rozpočtová změna.
Rozpočet a jeho plnění

schválený

upravený

skutečnost v Kč

%

Příjmy celkem
0
0
39,57
0
 z toho: daňové /tř. 1/
0
0
0
x
nedaňové /tř. 2/
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x
kapitálové /tř. 3/
0
0
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x
přijaté transfery /tř. 4/
0
0
0
x
konsolidace příjmů
0
0
0
x
Příjmy celkem po konsolidaci
0
0
39,57
x
--------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
73.100,-73.100,23.440,53
32,07
 z toho: běžné výdaje /tř. 5/
73.100,-73.100,23.440,53
32,07
kapitálové výdaje /tř. 6/
0
0
0
x
konsolidace výdajů
0
0
0
x
Výdaje celkem po konsolidaci
73.100,-73.100,23.440,53
32,07
Údaje o plnění rozpočtu byly čerpány z výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2018, který je k součástí
návrhu závěrečného účtu svazku obcí za rok 2018.
Výsledek hospodaření k 31.12.2018: dle výkazu zisku a ztrát: ztráta 21.888,96 Kč.
Zůstatky na účtech k 31.12.2018:
231.10 – ZBÚ u SBERBANK Znojmo …............................393.234,92 Kč

Závazky:
K 31.12.2018 byly evidovány v účetnictví závazky vůči dodavatelům v celkové výši 9.897,-- Kč
/jedná se o předpis nájemného za pozemky, splatné v roce 2019 včetně náhrady za placenou daň z
nemovitostí/.
.
Pohledávky:
K datu 31.12.2018 nebyly v účetnictví svazku evidovány žádné pohledávky.
Kapitálové výdaje:
V průběhu roku 2018 nebyly vynaloženy žádné prostředky na investiční výdaje. Rekultivace
skládky byla dokončena v roce 2011.
Vedení účetnictví:
Svazek obcí účtoval v roce 2018 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění, vyhl. č. 410/2009 Sb., v platném znění, Českými účetními
standardy a v souladu s vnitřními směrnicemi.
Inventarizace majetku:
Inventarizace byla provedena na základě Plánu inventur ze dne 10.12.2018 k provedení
inventarizace k 31.12.2018.
Inventarizace je podložena inventurními soupisy majetku.
Dokladová inventarizace účtů byla provedena včetně soupisů pohledávek, závazků a rozestavěnosti.
Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním, rozdíly nebyly zjištěny.
Nově zařazený majetek: žádný majetek nebyl v roce 2018 pořízen.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí „Rekultivace skládky Kuchařovice“ za rok 2018 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je součástí
závěrečného účtu a je spolu s návrhem závěrečného účtu za rok 2018 dostupná dálkovým přístupem
na www.kucharovice.cz v sekci úřední deska – dokument: Návrh závěrečného účtu Svazku obcí
„Rekultivace skládky Kuchařovice“.
Vypracovala: Jana Trilcová
účetní svazku obcí
…………………………………………………………….
Mg. Jan Blaha, Marcela Mašejová
jednatelé svazku obcí
Vyvěšeno:
Sňato:
Současně ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě na www.kucharovice.cz
způsobem umožňujícím dálkový přístup, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři
obecního úřadu v Kuchařovicích.

