
               Návrh závěrečného účtu  DSO Českého Švýcarska za  rok 2021 

      (§ 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 2021 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 byl schválen na členské schůzi SO dne 19.6.2017. Dne 

14.12.2021 byl schválen usnesením č.16/21 nový střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2027. Návrh 

rozpočtu DSO Českého Švýcarska  na rok 2021 vyvěšen od 24.11.2020 do 17.12.2020 na úřední desce a dálkovým 

přístupem. Rozpočet o DSO Českého Švýcarska  schválen dne 17.12.2020 jako schodkový. 

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 

Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % 

Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 000,00 113 074,00 113 064,08 99,99 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 311 000,00 239 023,68 589 023,68 246,43 

Příjmy celkem 312 000,00 352 097,68 702 087,76 199,40 

 

 

    VÝDAJE   po konsolidaci 

Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % 

Třída 5 - Běžné výdaje 469 000,00 439 851,75 789 761,26 179,55 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdaje celkem 469 000,00 439 851,75 789 761,26 179,55 
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FINANCOVÁNÍ 

Název 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Výsledek od 

počátku roku 
Plnění v % 

Krátkodobé financování z tuzemska 157 000,00 87 754,07 87 673,50 99,91 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 350 020,00 350 000,00 99,99 

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 0,00 -350 000,00 -350 000,00 100,00 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů 

státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-) 
157 000,00 87 734,07 87 673,50 99,93 

F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 157 000,00 87 754,07 87 673,50 99,91 

 

   1.2.Rozpočtová opatření: 

V období leden-prosinec 2021 DSO Českého Švýcarska provedl celkem 5 rozpočtové opatření, které byly 

projednány a schváleny takto: 

Období Změna 

Datum Číslo S O U Č E T 

schválení usnesení Příjmy Výdaje Financování 

                            
2.2021 Rozpočtové opatření č. 1 23.02.2021 3/21 25 000,00 0,00 -25 000,00 

6.2021 Rozpočtové opatření č. 2 15.06.2021 10/21 0,00 1 000,00 1 000,00 

7.2021 Rozpočtové opatření č. 3 21.07.2021 11/2021 1 000,00 0,00 -1 000,00 

10.2021 Rozpočtové opatření č. 4 26.10.2021 13/21  89 000,00 10 000,00 -79 000,00 

12.2021 Rozpočtové opatření č. 5 14.12.2021 14/21 -74 902,32 -40 148,25 34 754,07 

CELKEM:         40 097,68 -29 148,25 -69 245,93 

 

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 31.12.2021 
SU   AU 
231 0010  č.ú. 184642226/0300  Základní běžný účet  u ČS a.s.  62 895,91 Kč 
231 0011 č.ú. . 94-5913431/0710  Základní běžný účet  u ČNB            4.482,25 Kč 
Stav běžných účtů svazku celkem k 31.12.2021:             67. 378,16 Kč 
 

 
    1.4.Pokladna 
261 0990  Pokladna k 31.12.2021                 0,00Kč   
  
 
    1.5.Účty fondů: 
DSO České Švýcarsko  nemá zřízeny  účelové fondy 

    
    
 



1.6.Hospodaření s majetkem: 
Plán inventur byl vydán 14.12.2021. 
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla v řádných termínech. 
Závěr inventarizace byl zpracován hlavní inventarizační komisí dne 10.1.2022 a projednán na členské schůzi  dne  
10.1.2022, číslo usnesení 1/21 
 
                                                                                    Majetek 

 

 

            
Změna stavu 

(přírůstek+/úbytek-) 

      
  Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k 31.12 

    

  Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný 

  Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 4 040 150,00 0,00 4 040 150,00 

  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 45 902,92 0,00 45 902,92 

  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

  
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných  

-344 137,00 -462 792,00 -806 929,00 

  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -45 902,92 0,00 -45 902,92 

 

 

 

 

              
 
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 2021 byly přijaty dotace a transfery . 
  
Obec  Členské příspěvky 

Obec Arnoltice 4.070,- 

Obec Bynovec 3.400,- 

Obec Janov 3.530,- 

Obec Kámen 2.570,- 

Obec Labská Stráň 2.290,- 

Obec Ludvíkovice 9.430,- 

Obec Růžová 5.730,- 

  
 
  

Uz     Název     Příjmy Výdaje 

104113013 
  

Operační program 
Zaměstnanost 

31 200,54 10 424,00 

104513013 
  

Operační program 
Zaměstnanost 

176 803,14 350288,20 

 



 
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 2021 
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 16.11.2021  a 19.5.2022 na základě 

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků  a dobrovolných svazků obcí, 

ve znění novel. Přezkoumání vykonal : Ing.Milan Bédi –kontrolor pověřený řízením přezkoumání. 

Závěr zprávy:  

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska  za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky ( § 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této 

zprávy v části C bod II., ke kterým přijal územní celek v průběhu přezkoumání systémové opatření 

k nápravě. 

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska  za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která lze 

dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního 

celku v budoucnosti. 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření : 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku              0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                        0,00% 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku           0,00% 

 

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska  za rok 2021 

nebylo dle § 2 odst. 2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.,ověřováno, zda dluh územního celku překročil 60% průměru 

jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ( dle § 17 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 

se ověření poměru dluhu na dobrovolné svazky obcí nevztahuje). 

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 2019 

ve výkazu zisku a ztráty. 

http://www.ceskosvycarsko.cz/


Výsledek hospodaření obce za rok 2021  :  11.145,56 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 byla schválena : 20.6.2018 

Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena : 5.6.2019 

Účetní závěrka za rok 2019 byla schválená : 10.6.2020 

Účetní závěrka za rok 2020 byla schválená : 15.6.2021 

Účetní závěrka za rok 2021 bude schvalována v roce 2022 

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 12/2021  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 2021 je: 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

- Inventarizační zpráva za rok 2021 

  

V Růžové dne  

Sestavil: Irena Kudynová 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a dálkovým přístupem na www.ceskosvycarsko.cz  

od  23.5.2022 

do:  

Projednáno na členské schůzi DSO Českého Švýcarska dne:  

 Návrh usnesení: 

Členové svazku  udělují souhlas s celoročním hospodařením DSO a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně 

zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje  o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, a to bez výhrad. 

http://www.ceskosvycarsko.cz/
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