NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka
1.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
schválený rozpočet
0,0,0,45.500,45.500,-

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem:
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:
Financování celkem:
2.

rozpočet upravený
0,0,0,45.500,45.500,-

skutečnost
0,0,0,45.320,45.320,-

20.700,0,20.700,-

20.700,0,20.700,-

20.634,0,20.634,-

-24.800,-

-24.800,-

-24.686,-

Údaje o peněžních prostředcích svazku

Stav účtu u KB Bzenec k 31.12.2018

61.884,- Kč

K 31.12.2018 zůstává na pohledávkách nezaplacená částka 0,- Kč,
na závazcích k 31.12.2018 zůstává k úhradě celkem 0,- Kč.
3.

Informace o majetku svazku v r. 2018

Majetek svazku
018 drobný dlouh.nehm.majetek
účetní program KEO
042 nedokončený majetek
výstavba ČOV a kanalizace
4.

k 31.12.2018
10.560,-

103.850,-

103.850,-

Přehled přijatých transferů do DSO ČOV Syrovínka

Obec Domanín
Obec Syrovín
Obec Těmice
5.

k 1.1.2018
10.560,-

20.040,- členský příspěvek
7.040,- členský příspěvek
18.240,- členský příspěvek

Hospodaření svazku

Hospodářský výsledek Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka za rok 2018 je 24.686,- Kč.
6.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka
za rok 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II.
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí…….………………………………………... 0%
podíl závazku na rozpočtu svazku obcí …………………………………………………... 0%
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí …….………..0,00%

Členské obce Dobrovolného svazku obcí ČOV Syrovínka jsou obec Domanín, obec Syrovín
a obec Těmice.
Přílohy: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.18
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Použité materiály: Komentář za vlastní hospodaření DSO ČOV Syrovínka
Hlavní kniha
Tento návrh závěrečného účtu je zveřejněn ve všech členských obcích svazku. Občané
sdružených obcí se mohou vyjádřit k tomuto závěrečnému účtu prostřednictvím starosty své
obce. Do příloh k závěrečnému účtu svazku je možno nahlédnout v úřední hodiny na Obecním
úřadě v Těmicích.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 27.5.2019
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Valné Hromady.
v Těmicích dne 10.5.2019
Zpracovala účetní:
předseda:

Jurčová Michaela
Ratajský Josef

Na úřední desce byl závěrečný účet:
Vyvěšen: 10.5.2019
Sňat:
V elektronické podobě byl závěrečný účet:
Vyvěšen: 10.5.2019
Sňat:

