Závěrečný účet za rok 2019
Svazku obcí SOBĚSLAVSKO
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
Údaje o organizaci:
identifikační číslo
název
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
Kontaktní údaje:
telefon
e-mail
www stránky:

71204156
Soběslavsko
Náměstí Republiky 59/I
SOBĚSLAV
392 01

381 508 129
schejbalova@musobeslav.cz
www.dsosobeslavsko.cz
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Stavy a obraty na bankovním účtu
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Fondy účetní jednotky
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019
Schválený rozpočet Svazku obcí Soběslavsko nebyl v průběhu roku 2019 upravován
rozpočtovými změnami.
Příjmy nebyly v roce 2019 pro svazek téměř žádné, transfery za členství z členských obcí
byly uhrazeny na rok 2019 v roce 2018. O žádné dotace svazek obcí v roce 2019 nežádal.
Hlavními výdaji svazku v roce 2019 byly provozní výdaje na zajištění ekonomické a
administrativní agendy, poradenství, aktualizaci internetových stránek, za služby peněžního
ústavu, pohoštění.
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schválený
rozpočet

skutečnost

rozpočet
po změnách

PŘÍJMY (v Kč)
neinvestiční transfery od obcí
příjmy z úroků

0
0
0

0
0
0

0
42,03
42,03

3639 5166
3639 5021

14 000,00
53 000,00

14 000,00
53 000,00

14 000,00
50 200,00

3639 5169
3639 5168
3639 5175
3639 5221
6310 5163

2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 500,00
80.500,00

2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 500,00
80.500,00

1.739,00
0
3 000,00
3.000,00
1 926,00
73.865,00

- 80.500,00

- 80.500,00

- 73.822,97

Příjmy celkem
VÝDAJE (v Kč)
poradenská činnost
ekonomická a administrativní agenda
aktualizace internetových stránek
ostatní služby
aktualizace programu UCR
pohoštění
členský poplatek TOULAVA
správa účtu

Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
2. Stavy a obraty na bankovním účtu

název bankovního účtu počáteční stav obrat
obrat
k 1. 1. 2019
MD
DAL
základní běžný účet
81.689,89
81.731,92 73.865,00

konečný stav
k 31. 12. 2019
7.866,92

3. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledkem hospodaření DSO za rok 2019 je ztráta ve výši 73.822,57 Kč.
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

83.943,43
157.766,00
-73.822,57

4. Fondy účetní jednotky
Svazek obcí Soběslavsko netvoří žádné peněžní fondy.
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5. Majetek
Svazek obcí Soběslavsko má ve svém majetku drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
353 157,- Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 839 014,-Kč a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek ve výši 233 058,- Kč.
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným
rozpočtům
Svazek obcí Soběslavsko neměl v roce 2019 žádné závazky ke státnímu rozpočtu ani
k Jihočeskému kraji.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 25. září 2019 a konečné přezkoumání
za rok 2019 dne 19. února 2020 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů. Bylo vykonáno na úřadě územního celku, Náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav.
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 27/215 dne 22.7.2015. Kontrolor pověřený
řízením přezkoumání byla paní Jitka Luňáková.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Svazku obcí Soběslavsko za rok
2019 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Soběslavi dne 29. dubna 2020
Zpracovala: Bc. Zuzana Schejbalová
Schválený na jednání svazku dne 3.6.2020

3

