Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svitava
za rok 2020.
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč)
Název

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Přijaté transfery
Příjmy celkem

24 400,00
24 400,00

24 400,00
24 400,00

24 400,00
24400,00

Běžné výdaje
Výdaje celkem

34400,00
34400,00

34400,00
34400,00

27592,18
27592,18

0,00

10000,00

3192,18

Financování

Komentář
Svazek obcí Svitava schválil na své valné hromadě dne 19.12.2019 rozpočet pro rok 2020:
rozpočtové příjmy byly navrženy ve výši 24 400,- a výdaje 34 400,-.
V průběhu roku 2020 VH neschválila žádné rozpočtové opatření.
2) Účelové fondy
DSO Svitava netvoří účelové fondy.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně (v Kč)
poskytovatel
ÚZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
obce
na služby a potřeby
4121
24 400,00 24 400,00 100
DSO
Celkem
24 400,00 24 400,00 100
Dotace do rozpočtu DSO „Svitava“ za rok 2020:
24 400,- Kč : příspěvky členských obcí. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.
Zůstatek na bankovním účtu DSO Svitava činí k 31. 12. 2020 částka 7 838,79 Kč.
Nejsou evidovány žádné pohledávky ani závazky.
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svitava za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Františka Pinďáková, pověřená k přezkoumání ve
smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření na základě pověření, které vydala JUDr.
Dagmar Dorovská. – pověřena vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu

Jihomoravského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne
18. srpna 2020 (dílčí přezkum) a 25. března 2021.
Závěr zprávy:
I.
Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Svitava za rok 2020 byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Svazku obcí Svitava za
rok 2020 tvoří přílohu závěrečného účtu.
S obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse Svitávka.

Na úřední desce vyvěšeno :
Vyvěšeno:

14.5.2021

Sňato:

V elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno:
Vyvěšeno:

14.5.2021

Sňato:

Překládá: Miroslava Holasová
Ve Svitávce dne 13. 5. 2021
Schváleno Valnou hromadou dne: ……………………..

Jaroslav Zoubek
předseda Svazku obcí Svitava

