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 2014
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené
a výdajové části rozpočtu svazku obcí v hodnoceném roce
UKAZATEL
ROZPOČTU
Třída 1
Daňové příjmy

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

v

příjmové

UPRAVENÝ
ROZPOČET

v Kč
SKUTEČNOST
K 31.12.2014
0

0

0

Třída 2
Nedaňové příjmy

30 501

92 106

Třída 3
Kapitálové příjmy

0

0

0

Třída 4
Přijaté transfery

187 000

1 070 253,50

1 070 253,50

Celkem příjmy
po konsolidaci

217 501

1 162 359,50

1 162 357,56

Třída 5
Běžné výdaje

296 670

519 166

518 359,75

832 903,50

832 903,50

1 352 069,50
- 189 710

1 351 263,25
- 188 905,69

Třída 6
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
po konsolidaci
Saldo
příjmy - výdaje

0
296 670
- 79 169

92 104,06

V roce 2014 bylo v hospodaření svazku obcí dosaženo schodku ve výši
188 905,69 Kč. Schodek je zapříčiněn také tím, že svazek obcí pořídil vybavení
sportovišť a dětských hřišť za 184 tis. Kč, na které měl obdržet dotaci se Státního
zemědělského intervenčního fondu ve výši 123 tis. Kč. Tato dotace nebyla
do 31.12.2014 vyplacena. Dle Výkazu zisku a ztráty za rok 2014 je vykazován zhoršený
výsledek hospodaření. Náklady v roce 2014 byly vyšší o 53 576,17 Kč než výnosy. Je to
způsobeno hlavně odpisy dlouhodobého majetku, které jsou účtovány do nákladů.
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 2014 jsou ve výši 190 230 Kč, investiční dotace z POV Jč. kraje
na pořízení vybavení členských obcí párty stany a sety k sezení je 583 032 Kč,
investiční příspěvky od obcí, které pořizovaly párty stany a sety k sezení jsou ve výši
249 871,50 Kč a neinvestiční příspěvky od členských obcí, které pořizovaly vybavení
dětských hřišť a sportovišť jsou ve výši 47 120 Kč. Další příjmy svazku ve výši 326,98
Kč tvoří příjmy z úroků na Zbú a 91 777,08 Kč za prodej plastových pytlů na tříděný
odpad.
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Ve výdajích je čerpáno 832 903,50 Kč na dovybavení 17 členských obcí párty
stany a sety k sezení, 183 920 Kč na vybavení sportovišť a dětských hřišť u 16
členských obcí (pingpongové stoly, houpadla, provazovadla), 52 030 Kč na zpracování
výběrového řízení a vyúčtování dotace, 19 866 Kč bylo vydáno na provoz záchytné
stanice pro psy, nájemné za uskladnění mobilního stanu 12 000 Kč, na pojištění majetku
svazku 34 139 Kč, na nákup plastových pytlů na tříděný odpad určených k prodeji
členským obcím 108 477 Kč, dále úhrada členského příspěvku Spolku pro obnovu
venkova ČR ve výši 2 000 Kč, 15 000 Kč za propagaci svazku obcí na Plese jihočeských
starostů a ostatní výdaje ve výši cca 90 928 Kč jsou nutné na zajištění chodu svazku
obcí.
V roce 2014 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 183 920 Kč
(hrací prvky na dětská hřiště a pingpongové stoly) a soubor hmotných movitých věcí
za 832 903,50 Kč (párty stany a sety k sezení).
Hospodaření svazku obcí není zatíženo úvěry ani půjčkami.
Svazek obcí nemá zřízeny příspěvkové organizace ani organizační složky,
neposkytl příspěvek nebo dotaci a netvoří žádné fondy.
V roce 2014 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Hlavním důvodem změn
byly příjmy z dotací, příspěvků od obcí a s nimi související výdaje, dále pořízení
plastových pytlů a příjmy z jejich prodeje.
Objem RO v Kč v příjmech
944 858
Objem RO v Kč ve výdajích
1 055 399
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 31.12.2014
a 1 účet u ČNB, pobočka Č.Budějovice – konečný stav k 31.12.2014

176 213,78 Kč
258,65 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů
Od Jč. kraje z Programu obnovy venkova byla v roce 2014 do rozpočtu svazku obcí
poskytnuta investiční dotace na dovybavení 17 členských obcí párty stany a sety k ve
výši 583 032 Kč.
Přijatá dotace byla zcela vyčerpána a řádně vyúčtována.

UZ
711

Označení účelové dotace
Dovybavení obcí párty stany a
sety
Celkem z rozpočtu Jč. kraje

přiděleno Kč
583 032

vyčerpáno Kč
583 032

v Kč
rozdíl Kč
0

583 032

583 032

0
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4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2014
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 paní Jitka Luňáková dne 4. srpna 2014 jako dílčí
přezkoumání hospodaření svazku obcí a dne 11. března 2015 bylo provedeno konečné
přezkoumání hospodaření svazku obcí.
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 dobrovolného svazku obcí za rok
2014 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok
2014 je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu.

Ve Včelné dne 20. 3. 2015
Zpracovala: Medová Jana – účetní svazku obcí

František Ohrazda
předseda svazku obcí

Přílohy k Návrhu závěrečného účtu za rok 2014
č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za 12/2014
Rozvaha ÚSC za 12/2014
Příloha ÚSC za 12/2014
Výkaz zisku a ztráty za 12/2014
č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Blanský les – podhůří
za rok 2014

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)

……………………
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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:

…………………

