Svazek obcí Dyje
671 27 Hrádek 16

OZNÁMENÍ
O ZVEŘEJNĚNÍ
NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2011
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2011 je v souladu
s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před
jeho projednáním ve výboru svazku na

úředních deskách a v elektronické

podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích a je
k dispozici k nahlédnutí na Vašem obecním úřadě.
Připomínky k Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2011 mohou
občané uplatnit písemně ve lhůtě do 8. června 2012 na adresu: Svazek obcí
Dyje, Hrádek 16, 671 27 Hrádek nebo ústně přímo při zasedání výborové
schůze Svazku obcí Dyje.

V Hrádku dne 15. května 2012

……………………………..
Jan Stavinoha
předseda svazku

Vyvěšeno: 18.05.2012

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 18.05.2012

Sejmuto: 08.06.2012

Sejmuto z elektronické úřední desky: 08.06.2012

Svazek obcí Dyje
671 27 Hrádek 16

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Svazku obcí Dyje za rok 2011
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, svazek obcí souhrnně zpracovává údaje o ročním hospodaření do
závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit
finanční hospodaření svazku obcí.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších
osob.
Svazek obcí je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí být
zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání ve výboru svazku na
úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup všech členských obcí. Na úřední
desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem
umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme svazek obcí opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním
způsobily svazku obcí škodu.
Po projednání a schválení návrhu závěrečného účtu Výborem Svazku obcí Dyje se tento návrh
stává Závěrečným účtem Svazku obcí Dyje za rok 2011.

Přílohy závěrečného účtu:
Příloha č. 1 – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011
Příloha č. 2 – Rozpočet na rok 2011
Příloha č. 3 – Rozpočtová opatření za rok 2011
Příloha č. 4 – Plnění příjmů a výdajů (Výkaz FIN 2-12)
Příloha č. 5 – Účetní závěrka za rok 2011 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
Příloha č. 6 – Finanční vypořádání za rok 2011
Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření k 31.12.2011
Příloha č. 8 – Zápis o výsledku inventarizace k 31.12.2011 a Inventarizační zpráva o průběhu
a výsledku inventarizace k 31.12.2011
Příloha č. 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

……………………………
Jan Stavinoha
předseda svazku

Svazek obcí Dyje
671 27 Hrádek 16

Hodnotící zpráva Svazku obcí Dyje za rok 2011
Svazek obcí Dyje hospodařil v období do 23. března 2011 na základě schválených Pravidel
rozpočtového provizoria na rok 2011, která byla schválena Výborem Svazku obcí Dyje dne
2. prosince 2010 – Příloha č. 1.
Rozpočet Svazku obcí Dyje byl schválen Výborem Svazku obcí Dyje dne 23. března 2011
poté, co byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních
deskách ve všech členských obcích. Rozpočtové příjmy činily celkem 117.400,- Kč,
financování 3.800,- Kč. Rozpočtové výdaje činily částku 121.200,- Kč – Příloha č. 2.
Výbor Svazku obcí Dyje pověřil na svém zasedání dne 2. prosince 2010 usnesením č. 75/2010
předsedu Svazku obcí Dyje k provádění rozpočtových opatření v neomezené výši a následně
pak k předkládání výboru Svazku obcí Dyje na nejbližším zasedání výboru ke schválení.
V roce 2011 provedl předseda svazku celkem 1 rozpočtové opatření – Příloha č. 3.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích jsou obsaženy ve
výkazu FIN 2-12 M, který tvoří Přílohu č. 4 závěrečného účtu.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

100,00

200,00

119,18

Přijaté transfery

117 300,00

117 300,00

117 848,00

Příjmy celkem

117 400,00

117 500,00

117 967,18

Kapitálové příjmy

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové
skladby
0000

4121

0000

Bez ODPA

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků (část)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

117 300,00

117 300,00

117 848,00

117 300,00

117 300,00

117 848,00

100,00

200,00

119,18

100,00

200,00

119,18

117 400,00

117 500,00

117 967,18

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Běžné výdaje

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

121 200,00

121 300,00

103 530,40

121 200,00

121 300,00

103 530,40

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové
skladby
3636

5021

Ostatní osobní výdaje

3636

5161

Služby pošt

3636

5169

Nákup ostatních služeb

3636

Územní rozvoj

6310

5163

6310

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

10 000,00

Skutečnost

10 000,00

10 000,00

1 000,00

1 000,00

325,00

100 000,00

100 000,00

91 562,40

111 000,00

111 000,00

101 887,40

2 000,00

2 000,00

1 643,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 000,00

2 000,00

1 643,00

6409

5901

8 200,00

8 300,00

6409

Ostatní činnosti j.n.

8 200,00

8 300,00

121 200,00

121 300,00

103 530,40

3 800,00-

3 800,00-

14 436,78-

Služby peněžních ústavů

Nespecifikované rezervy

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

STAV BANKOVNÍHO ÚČTU K 31.12.2011
Příjmy k 31.12.2011
Stav bankovního účtu k 31.12.2010
Celkem
Výdaje k 31.12.2011
Stav bankovního účtu k 31.12.2011

117.967,18 Kč
3.739,75 Kč
121.706,93 Kč
103.530,40 Kč
18.176,53 Kč

MAJETEK
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

109 800,00

109 800,00

Svazek obcí Dyje v roce 2011 nepořizoval žádný majetek.

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ
PŘEVODY
Položka

4121

Text
Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

117 300,00

117 300,00

Skutečnost
117 848,00

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími
právními předpisy, byla provedena řádná roční účetní závěrka Svazku obcí Dyje
k 31.12.2011. V termínech stanovených vyhláškou byly zpracovány požadované účetní a
finanční výkazy – Příloha č. 5.
Výsledek hospodaření Svazku obcí Dyje činí zisk ve výši 30.236,78 Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2011 nepřijal Svazek obcí Dyje žádnou dotaci.
Finanční vypořádání za rok 2011 tvoří Přílohu č. 6 závěrečného účtu.
Rozbor hospodaření byl se sestaven k datu 30.06.2011 a k datu 31.12.2011. Rozbor
hospodaření k 31.12.2011 tvoří Přílohu č. 7 závěrečného účtu.
Majetek, pohledávky a závazky Svazku obcí Dyje byly inventarizovány ke dni 31.12.2011 na
základě Příkazu předsedy svazku k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ze dne
17. října 2011. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2011 a Zápis o výsledku
inventarizace k 31.12.2011 tvoří Přílohu č. 8 závěrečného účtu.
V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo dne 22. března 2012 pracovnicí KÚ
JmK na základě pověření, provedeno přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dyje. O
výsledku přezkoumání byla sepsána závěrečná zpráva, která tvoří Přílohu č. 9 závěrečného
účtu. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dyje nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

V Hrádku 15. května 2012
....…………………….
Jan Stavinoha
předseda svazku
Sestavila: Martina Matochová
účetní svazku

