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Svazek obcí Blanský les - podhůří,
se sídlem Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 70819963

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
SVAZKU OBCÍ BLANSKÝ LES – PODHŮŘÍ ZA ROK 2011
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a
výdajové části rozpočtu svazku obcí v hodnoceném roce
UKAZATEL
ROZPOČTU
Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Přijaté transfery
Celkem příjmy
po konsolidaci
Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
po konsolidaci
Saldo
příjmy - výdaje

UPRAVENÝ
ROZPOČET

v Kč
PLNĚNÍ
K 31.12.2011

0

0

0

2 000

70 000

0

0

0

177 000

1 251 300

1 251 086

179 000

1 321 300

1 321 028,99

211 700

1 400 561

1 400 073,36

0

0

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

211 700
- 32 700

1 400 561
- 79 261

69 942,99

0
1 400 073,36
- 79 044,37

V roce 2011 bylo v hospodaření svazku obcí dosaženo schodku ve výši
79 044,37 Kč.
Příjmy svazku jsou tvořeny zejména členskými příspěvky a přijatými dotacemi.
Výše členských příspěvků od jednotlivých obcí je dána počtem obyvatel v obci. Členské
příspěvky za rok 2011 jsou ve výši 180 285 Kč, neinvestiční dotace z POV Jč. kraje na
poradenskou činnost je 60 tis. Kč, neinvestiční dotace z POV Jč. kraje na dovybavení
dětských hřišť členských obcí svazku činí 700 tis. Kč a neinvestiční příspěvky od obcí,
které dovybavovaly dětská hřiště jsou ve výši 310 801 Kč. Další příjmy svazku ve výši
1 362,99 Kč tvoří příjmy z úroků na Zbú a 68 580 Kč za prodej plastových pytlů na
tříděný odpad.
Ve výdajích je čerpáno 1 010 801 Kč za herní prvky na dětská hřiště pořízené
pro 13 členských obcí, 86 000 Kč na poradenskou činnost, 19 200 Kč bylo vydáno na
provoz záchytné stanice pro psy, nájemné za uskladnění mobilního stanu 12 000 Kč,
na pojištění majetku svazku 18 148,76 Kč, na nákup plastových pytlů na tříděný odpad
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určených k prodeji členským obcím 150 705 Kč, na opravu poničeného měřiče rychlosti
16 200 Kč a ostatní výdaje ve výši cca 87 018,60 Kč jsou nutné na zajištění chodu
svazku obcí. Hospodaření svazku není zatíženo úvěry ani půjčkami.
V roce 2011 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Hlavním důvodem změn
byly příjmy z dotací a s nimi související výdaje, dále pořízení plastových pytlů a příjmy
z jejich prodeje.
Objem RO v Kč v příjmech
1 142 300
Objem RO v Kč ve výdajích
1 188 861
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1.

2. Stav běžného účtu
Svazek obcí má veden 1 účet u ČSOB, a.s. Č.Budějovice.
Základní běžný účet - konečný stav k 31.12.2011

398 808,85 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů
Od Jč. kraje z Programu obnovy venkova byla v roce 2011 do rozpočtu svazku obcí
poskytnuta neinvestiční dotace na poradenskou činnost ve výši 60 000 Kč a na
dovybavení dětských hřišť ve výši 700 000 Kč.
Přijaté dotace byly zcela vyčerpány a řádně vyúčtovány.
v Kč
UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
710
Dovybavení dětských hřišť
700 000
700 000
0
členských obcí svazku
710
Poradenská činnost
60 000
60 000
0
Celkem z rozpočtu Jč. kraje
760 000
760 000
0

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2011
Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti svazku obcí Blanský les podhůří Krajský úřad - Jč.kraj, ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí.
Přezkoumání vykonala Ing. Květa Vaněčková dne 5. října 2011 jako dílčí
přezkoumání hospodaření svazku obcí a dne 11. dubna 2012 bylo provedeno konečné
přezkoumání hospodaření svazku obcí Ing. Květou Vaněčkovou a Ing. Marií Houškovou.
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Blanský les – podhůří za rok
2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. b) a
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§2 ost.1, 2
zákona č. 420/2004 Sb.).
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Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok
2011 je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu.

Ve Včelné dne 12. 4. 2012
Zpracovala: Medová Jana – účetní svazku obcí

Zdeněk Petr
předseda svazku obcí

Přílohy k Návrhu závěrečného účtu za rok 2011
č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za 12/2011
Rozvaha ÚSC za 12/2011
Příloha ÚSC za 12/2011
Výkaz zisku a ztráty za 12/2011
č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Blanský les – podhůří
za rok 2011

Zveřejnění dne dle§17 odst.6 zák.č. 250/2000 Sb.:
( na úřední desce svazku obcí a v elektronické podobě
včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový přistup)

……………………

Projednání dne (§17 odst.7 zák.č. 250/2000 Sb.,
§ 43 zák.č. 128/2000 Sb.):

……………………

Schválení v orgánech ÚC dne (§84 zák.č.128/2000 Sb.):

……………………

Sejmuto dne:

…………………....

