Návrh Závěrečného účtu – Svazek obcí Antonín Dvořák
za rok 2016
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů s komentářem
1. Rozpočet na rok 2016 byl schválen shromážděním starostů 21. 12. 2015
Rozhodnutím č. 20151221/5 jako schodkový.
2. Bylo vypracováno jedno rozpočtové opatření:
a) rozpočtové opatření č. 1/2016 schváleno v kompetenci předsedy Svazku
výdaje ve výši 17 310,- Kč a -17 310,- Kč
3. Byly provedeny dvě kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky Svazku
revizní skupinou.
4. Podrobný rozpis příjmů a výdajů:
a) příjmy
investiční přijaté transfery od obcí
199 911,20 Kč
neinv.přijaté dotace od obcí – členské poplatky
4 715,- Kč
převody z rozpočtových účtů
1 000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
205 626,20 Kč
b) výdaje
ČOV – odvádění a čištění odpad.vod
Investiční transfery obcím
Komun.služby a územní rozvoj

Ostatní osobní výdaje - mzdy
Pov.pojistné na sociál.zabezp.
Pov.pojistné na veř.zdr.pojišť.
Konzul.porad.a právní služby
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Platby daní a poplatků SR
Platby daní a poplatků obcím, krajům
Obecní příj.a výd.fin.operací - služby peněž.ústavů
Ostatní finanční operace – platby daní a popl. SR – vratka DPH
Převody vlastním rozpoč.účtům

324 861,-

199 911,20
66 000,7 500,2 700,21 502,1 230,16 679,10
307,100,2 995,60
-169 672,1 000,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje
475 113,90 Kč

2.

7. Přezkoumání DSO Antonín Dvořák za rok 2016 bylo provedeno dne 11.5.2017 podle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tímto závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky(§10odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ve Vysoké u Příbramě dne: 14. 5. 2017
Vypracovala: Marie Šedivá – hlavní účetní
Zdeněk Strnad – předseda Svazku

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

…………………..

Závěrečný účet svazku byl projednán a schválen na sněmu starostů dne 2. 6. 2014 a to bez
výhrad společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2013.

Přílohy:
příloha č. 1 Výkaz Fin 2-12
příloha č. 2 Rozvaha
příloha č. 3 Příloha účetní závěrky
příloha č. 4 Zpráva o přezkoumání hospodaření

Zdeněk Strnad
předseda svazku

