
Závěrečný účet DSO Svazek obcí Poluška za rok 2013 – návrh 
(§17 zák.č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v Kč) 

 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený 

Skutečnost 

k 31. 12. 

2013 

Plnění 

v % 

Třída 1- daňové 

příjmy 

- - - - 

Třída 2 – nedaňové 

příjmy 

200 4 3,24 81 

Třída 3 + kapitálové 

příjmy 

- - - - 

Třída 4 – přijaté 

dotace 

26 500 47 420 47 420 100 

Příjmy celkem 26 700 47 424 47 423,24 100 

Třída 5 – běžné 

výdaje 

26 700 20 070 20 047 99,89 

Třída 6 – kapitálové 

výdaje 

- - - - 

Výdaje celkem 26 700 20 070 20 047 99,89 

Třída 8 financování 0 -27 354 -27 376,24 100,08 

 

 

Stav pohledávek k 31. 12. 2013 0 Kč 

Stav závazků k 31. 12. 2013   0 Kč 

Stav nesplacených úvěrů a půjček 0 Kč 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 

podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláří OÚ 

Zubčice v úředních hodinách a jsou součástí Závěrečného účtu (výkaz FIN 2 - 12) 

 
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. 

DSO hospodařil pouze s přijatými neinvestičními příspěvky od členských obcí. 

3. Hospodářská činnost DSO. 

DSO Svazek obcí Poluška neprovozuje hospodářskou činnost. 

4. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích. 

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ 

Zubčice v úřední hodiny. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný 

rok. 

V roce 2013 byl pořízen účetní program KEO – W v celkové hodnotě Kč 9 627,- 

 

5. Stav účelových fondů a finančních aktivit 

Svazek obcí Poluška nemá zřízený žádný z účelových fondů 

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených DSO 

Svazek obcí Poluška  není zřizovatelem žádné PO 



 

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013 

Přezkoumání hospodaření provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření 

DSO Ing. Marie Houšková na základě písemné žádosti DSO v souladu s ustanovením § 42 

odst. 1, zák. č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a 

dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo 5. května 2014. 

 

Závěr zprávy 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2013: Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 

přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky/§10 odst. 

písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./ 

 

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Poluška, IČ 01099027 – za 

rok 2013  je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu, příloha č. 5 

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 

do 31. 5. 2014 nebo ústně na zasedání valné hromady DSO Svazek obcí Poluška, na kterém 

bude návrh závěrečného účtu pojednáván. 

 

Celé znění návrhu závěrečného účtu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zubčice v úřední hodiny, 

nebo na úřední elektronické desce na stránkách www.zubcice.cz  

 

Nedílné přílohy k návrhu závěrečného účtu: 

  

 Příloha č. 1 FIN 2-12 

 Příloha č. 2 Rozvaha 

 Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha č. 4 Příloha 

Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 

 

 

Zpracovala: Pavla Sípalová – účetní 

 

V Zubčicích dne 9. května 2014         

 

            

      

 

Vyvěšeno i elektronicky: 14. května 2014    Obec(razítko): 

 

 

 

 

Sejmuto: 

 


