Závěrečný účet plynovodu Březí, Rozseč, Borovník za rok 2019

V souladu s ustanovením § 17 odst.1 – 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zpracoval plynovod Březí, Rozseč, Borovník návrh závěrečného účtu . Při zpracování byly
použity podklady z roční účetní uzávěrky, z výsledků provedené inventarizace, evidence majetku
a dalších pomocných podkladů. Návrh závěrečného účtu bude před schválením vyvěšen na
úřední desce obce tak, aby byla dostatečná možnost k jeho vyjádření ze strany občanů jak
ukládá výše uvedený zákon.
Svazek obcí hospodařil na základě rozpočtu schváleného orgánem svazku, který byl sestavený
jako vyrovnaný.
Schválený rozpočet činil
Příjmy
187267,00
Výdaje
187267,00
Financování
0

Kč
Kč

V průběhu roku 2019 na základě rozpočtových opatření schválených orgánem svazku došlo k úpravě rozpočtu:
Upravený rozpočet:
Příjmy:
187262,60
Kč
Výdaje
185901,46
Kč
Financování
-1361,14
Kč

1. Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce dosažené v roce 2018 a 2019:

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování

skutečnost
skutečnost
skutečnost

r.2018
189161,50 Kč
181959,99 Kč
7201,51 Kč

r.2019
187262,60 Kč
185901,46 Kč
-1361,14 Kč

2. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů svazku a plnění rozpočtu v r.2019 v Kč
Skutečnost
rozp.schvál.
Daňové příjmy
0,00
0,00
Nedaňové příjmy
178962,60
178962,60
Kapitálové příjmy
0,00
0,00
Přijaté investiční dotace
z toho:
obec Borovník
0,00
obec Rozseč
0,00
obec Březí
0,00
Celkem
0,00
Přijaté neivestiční dotace z toho:
8300,00
8300,00
obec Rozseč
1900,00
1900,00
obec Borovník
-800,00
-800,00 finanční vyrovnání z nájmu
obec Březí
6400,00
6400,00

rozp.uprav.
0,00
178962,60
0,00

8300,00
1900
-800
6400,00

Celkové příjmy v r.2019

187267,00

187262,60

3.Struktura běžných a kapitálových výdajů a plnění rozpočtu v r.2019 v Kč
Skutečnost
rozp.schvál.
Výdaje běžné
185901,46
187267,00
Výdaje kapitálové
0,00
0,00

rozp.uprav.
185901,46
0,00

Celkové výdaje v r.2019
Financování

187262,60

185901,46

187267,00

185901,46

-1361,14

0,00

-1361,14

4. Výsledek hospodaření za rok 2019 - ztráta -16521,86 Kč
5. Peněžní prostředky na bankovním účtu k 31.12.2019
GE Money Bank a.s., č.ú: 159818031/0600

38 426,45

6. Pohledávky svazku v roce 2019............................................................................

178 957,00

7. Jiné závazky - dlouhodobá půjčka
8. Neuhrazené faktury v roce 2019............................................................................

0
149 466,46

Údaje o hospodaření s majetkem svazku k 31.12.2019
9. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 /zápis o inventarizaci/ na základě
příkazu jednatele svazku vydaného dne 30.11.2019
k 31.12.2019
31 603,30
14 801 513,40

018 DDNM
021 stavby

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2019
Dne 12.6.2020 provedl pracovník KÚ Jihlava přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- bez výhrad
Příloha :

Fin 2-12, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o přezkoumání, Inventarizační zpráva jsou uloženy k nahlédnutí v úředních
hodinách na Obecním úřadu ve Březí /úterý v době od 19-20 hod./

Zpracovala : Hejtmánková Věra dne 30.6.2020
Předáno k vyvěšení obcím dne 15.7.2020

Schváleno dne 30.6.2020
jednatel svazku Štourač Jan

