
Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Svitava za rok
2009.
( podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

1) Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (v Kč)
Název Schválený Upravený Skutečnost

rozpočet rozpočet
Příspěvky člen.obcí - neinv. 173.700,- 182.300 - 182.300,-
Dotace - kraj - neinvestiční 0,- 225.000,- 225.000,-
Příjmy z úroků 0,- 100,- 19,17
Příjmy celkem 173.700,- 407.400,- 407.319,17

Výdaje
Nákup DDHM - Obecní 135.000,- 356.300,- 352.591,35
mobiliář
Ostatní osobní výdaje 8.000,- 8.000,- 8.000,-
Ostatní platy 2.000,- 2.000,- 0-,
Ost.platy ZP,SP placené 2.000,- 2.000,- 0-,
zaměstn.
Nákup materiálu 0- 12.300,- 12.293,70
Nákup ostatních služeb 25.000,- 25.100,- 22.195,-
Ost.neinv.dotace nezisk. 2.000,- 2.000,- 0-,
organiz.
Služby peněž. ústavů 4.000,- 4.000,- 3.072,-
Výdaje celkem 178.000,- 411.700,- 398.152,05

Financování 4.300,- 4.300,- 9.167,12

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů DSO Svitava za rok 2009 a dalších finančních
operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve
Skalici nad Svitavou (výkaz FIN 2-12).

Komentář
Svazek obcí Svitava schválil na své valné hromadě dne 17.2.2009, usnesením č. 2 rozpočet,
který v kapitole příjmů počítal s příjmy v hodnotě 173.700,- Kč a v kapitole výdajů s částkou
178.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.300,- Kč byl financován z přebytku
hospodaření minulých let.
Na začátku roku 2009 měl Svazek obcí Svitava na bankovním účtu částku 13.385,55 Kč,
který je veden u KB a.s., Boskovice.
Při sestavování rozpočtu v kapitole příjmů se zpravidla vychází z plnění příjmů v roce
předcházejícím. Rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2009 počítal s většími výdaji než
příjmy. Do fmancování byla zařazena částka 4.300,- Kč z přebytku hospodaření za rok 2008.
V průběhu roku 2009 byla přijata tři rozpočtová opatření. Úpravy byly provedeny jak u
příjmů tak i výdajů, objem byl navýšen u příjmů i výdajů.
Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu je způsobeno tím, že některé obce pořídily
Obecní mobiliář za vyšší částku než na ně připadala a částku navýšení pak doplatily.



2) Účelové fondy
DSO Svitava netvoří účelové fondy.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnfmu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně (v Kč
poskytovatel ÚZ Účel položka. roznoěet čerpání %

KUJmK. 00363 Pořízení obecního 4122 225.000,- 225.000,- 10Ó
mobiliáře

obce Pořízení obecního 4121 182.300,- 182.300,- 100
mobiliáře, pro potřeby
DSO

Celkem 407.300.- 407.300.- 100
Dotace do rozpočtu DSO "Svitava" za rok 2009 činily celkem 407.300,- Kč. Dotace byly
řádně vyúčtovány.
Vztahy·mezi obcemi jsou vypořádány.
V roce 2009 byl u DSO Svitava zrea1izován projekt Obecní mobiliář v celkové hodnotě
364.885,05 Kč, který byl smlouvami o bezúplatném převodu, převeden do majetku
jednotlivých obci sdružených ve Svazku Svitava.
Zůstatek na bankovním účtu DSO Svitava činí k 31.12.2009 částku 22.552,67 Kč.
Pohledávky byly nulové. Do konce roku 2009 byly veškeré závazky uhrazeny.

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni DSO Svitava za rok 2009
Přezkoumáni hospodaření provedla paní Viera Svobodová pověřená k přezkoumání ve smyslu
§ 5 zákona o přezkoumáni hospodaření na základě pověření, které vydal vedoucí odboru
kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Mikš.
Přezkoumáni bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci dne 2. listopadu
2009 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 29. března 2010 (závěrečné práce, zpracování
zpráv).
Závěr zprávy:
I. Při přezkoumáni hospodařeni Svazku obci Svitava za rok 2009 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Plné mění zprávy o provedeném přezkoumáni hospodaření Svazku obcí Svitava za rok 2009
je přílohou k závěrečnému účtu. Veškeré podklady jsou k nahlédnutí na oú ve Skalici nad
Svitavou od 21.4 - 10.5.2010 - každý čtvrtek od 14.00 hod.do 17.00 hod.

Ve Skalici nad Svitavou dne 21.4.2010

Předkládá: M. Mazalová - účetní DSO Svitava

Ing. Richard Černý
předseda

Svazku obcí Svitava
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