Schválený závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2017
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o organizaci:
Název: DSO Českého Švýcarska
Adresa: Růžová 60 , 405 02 p. Růžová
IČ: 72744901
Právní forma: Územně samosprávný celek (ÚSC )
Předseda svazku: Helena Křížková
Sestavení ZÚ: Irena Kudynová
Telefon: 412 553 102
E-mail: obec.ruzova@atlas.cz
Web: www.ceskosvycarsko.cz
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Rozpočtový výhled zpracován. Návrh rozpočtu DSO Českého Švýcarska na rok 2017 vyvěšen od
24.11.2016 do 9.12.2016 na úřední desce a dálkovým přístupem. Rozpočet o DSO Českého Švýcarska schválen dne
14.12.2016.
V tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje po konsolidaci, kterou byly vyloučeny vzájemné vztahy příjmů a
výdajů v organizaci a v rámci jiných ÚSC – např. převody mezi vlastními účty a fondy.
1.1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
PŘÍJMY po konsolidaci
Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

1 DAŃOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2NEDAŃOVÉ PŘÍJMY

6,49

1 000,00

0,65

1 000,00

0,65

3KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

30 000,00

31 000,00

96,77

30 000,00

100,00

CELKEM PŘÍJMY

30 006,49

32 000,00

93,77

31 000,00

96,80

Rozpočet upravený
40 000,00
0,00
40 000,00

%
67,21
0,00
67,21

VÝDAJE po konsolidaci
Třída
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

Skutečnost
26 882,59
0,00
26 882,59

Rozpočet schválený
24 000,00
0,00
24 000,00

%
112,01
0,00
112,01

FINANCOVÁNÍ
TŘÍDA

Skutečnost

8115 Změna stavu krátk.prostředků na
bank.účtech (+/-)

-3 123,90

Rozpočet
schválený
-8 000,00

%

Rozpočet upravený

%

39,05

9 000,00

-34,71

1.2.Rozpočtová opatření:
V období leden-prosinec 2017 DSO Českého Švýcarska provedl celkem 2 rozpočtové opatření, které byly
projednány a schváleny takto:
- - Rozpočtové opatření č.1 schváleno dne 19.6.2017
- Navýšení P o -1.000,00Kč V o 20.000,00Kč Financování 21.000,00Kč
- Rozpočtové opatření č.2 schváleno dne 18.12.2017
- Navýšení P 0,00Kč a V o -4.000,00Kč Financování -4.000,-Kč
Rozpočtové změny byly zapracovány do finančního výkazu FIN 2-12M.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní ( FIN 2-12).
1.3.Bankovní účty a pokladna:
K 3.8.2015 byl zřízen nový bankovní účet DSO Českého Švýcarska u České národní banky – č.ú. 94-5913431/0710
– pro příjem finančních prostředků ze státního rozpočtu. Svazek účet nepoužívá k běžným bankovním operacím,
příjmy z něho převádí dle potřeby na účet u ČSOB, a.s.
Stav bankovních účtu k 31.12.2017
SU AU
231 0010 č.ú. 184642226/0300
Základní běžný účet u ČS a.s.
231 0011 č.ú. . 94-5913431/0710
Základní běžný účet u ČNB
Stav běžných účtů svazku celkem k 31.12.2017:

19.468,61Kč
708,40Kč
20.177,01Kč

1.4.Pokladna
261 0990 Pokladna k 31.12.2017

0,00Kč

1.5.Účty fondů:
DSO České Švýcarsko nemá zřízeny účelové fondy
1.6.Hospodaření s majetkem:
Plán inventur byl vydán 18.12.2017.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla v řádných termínech.
Závěr inventarizace byl zpracován hlavní inventarizační komisí dne 17.1.2018 a projednán na členské schůzi dne
19.1.2018.
Rekapitulace majetku :
028 Drobný dl.hm.majetek

28 900,00Kč

Inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadu v Růžové.
- SOČŠ nemá zastavený majetek
- SOČŠ nemá zřízena věcná břemena
- SOČŠ neuskutečnil žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- SOČŠ nesdružuje prostředky
- SOČŠ neprovozuje hospodářskou činnost
- SOČŠ nehospodaří s majetkem státu

2)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
2.1. Dotace a transfery ( pol.4xxx)
V roce 2017 byly přijaty dotace a transfery .
Obec
Obec Arnoltice
Obec Bynovec
Obec Janov
Obec Kámen
Obec Labská Stráň
Obec Ludvíkovice
Obec Růžová

Členské příspěvky
4.100,3.070,3.420,2.460,2.200,9.440,5.310,-

2.2. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvku z rozpočtu DSO Českého Švýcarska
DSO České Švýcarsko je členem Místní akční skupiny – MAS Šluknovsko
Poskytnutý příspěvek
MAS Šluknovsko
500,00
Nebyly poskytnuty žádné dotace a návratné finanční výpomoci ( podle zák.250/2000 Sb.ve znění novel)
fyzickým ani právnickým osobám.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České Švýcarsko za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě dílčího přezkoumání hospodaření a
výsledku konečného přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 23.10.2017 a 4.5.2018 na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění novel. Přezkoumání vykonali : Ing.Veronika Hoffmannová –kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
Závěr zprávy:
I.
Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky ( § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.,):
II. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2017 nebyla zjištěna rizika dle § 10
odst.4 písm.a( zákona č.420/2004 Sb.,
III. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2017 byly zjištěny dle ustanovení §
10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,00%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00%
0,00%

Součástí závěrečného účtu je ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska “ provedená
Krajským úřadem Ústeckého kraje a je k nahlédnutí na obecním úřadě v Růžové a zveřejněna na elektronické
úřední desce - www.ceskosvycarsko.cz

5)Výsledek hospodaření DSO Českého Švýcarska
Výsledek hospodaření DSO Českého Švýcarska je rozdíl mezi náklady (účty 5XX) a výnosy (účty 6XX) roku 2016
ve výkazu zisku a ztráty.
Výsledek hospodaření obce za rok 2017 : +3 123,90 Kč
6) Účetní závěrka a výkaznictví:
Od roku 2012 se na základě novely zákona o účetnictví schvaluje účetní závěrka ÚSC.
Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena : 26.6.2014
Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena : 24.6.2015
Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena : 20.6.2016
Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena : 19.6.2017
Účetní závěrka za rok 2017 bude schvalována v roce 2018
DSO Českého Švýcarska vytváří
1) Výkaz FIN 2-12 – hodnocení plnění rozpočtu – většinou měsíčně
2) Rozvaha - čtvrtletně
3) Zisk a ztráta - čtvrtletně
4) Příloha - čtvrtletně
Obec povinnost odevzdání výkazů do CSÚIS splnila v termínech určených krajským úřadem Ústeckého
kraje a jeho prostřednictvím.
DSO Českého Švýcarska nevytváří výkaz o finančních tocích
DSO Českého Švýcarska nevytváří Pomocný analytický přehled (PAP)
Výkazy 1-4 za 12/2017 jsou součástí účetní závěrky a přílohou závěrečného účtu. Pro svou obsažnost jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě v Růžové nebo oficiálních stránkách DSO České Švýcarsko
www.ceskosvycarsko.cz ( úřední deska a po svěšení archiv úřední desky).
Dalšími podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2017 je:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017
V Růžové dne 4.5.2018
Sestavil: Irena Kudynová
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a dálkovým přístupem na www.ceskosvycarsko.cz
od 20.6.2018
do:
Projednáno na členské schůzi DSO Českého Švýcarska dne: 20.6.2018
Návrh usnesení:
Členové svazku udělují souhlas s celoročním hospodařením DSO a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to bez výhrad.

