Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2016
1)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Sdružení obcí povodí Stonávky hospodařilo v roce 2016 dle rozpočtu, který byl schválen dne 15.3.2016,
kdy příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 1 084 500,- Kč, a výdaje v částce
1 235 272,- Kč, financování 150 772,- Kč.
Během roku 2016 přijal sněm starostů Sdružení obcí povodí Stonávky 5 rozpočtových opatření. Těmito
rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila na 1 874 255,06 a
výdajová část se na 2 470 127,06.
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové
příjmy
Třída 3 – Kapitálové
příjmy
Třída 4 – Přijaté
transfery
Příjmy celkem

Rozpočtová Upravený Plnění
opatření
rozpočet
k 31.12.
0
0
0

% plnění
k uprav.rozp.
0

22

29

51

50

0

0

0

0

1824

1801

99

1063

761

99

1085

790

1875

1851

99

Třída 5 – Běžné výdaje

1235

1235

2470

2 468

100

Třída 6 – Kapitálové
výdaje
Výdaje celkem

1235

1235

2470

2468

100

151

445

596

617

103

Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - Financování
Přijaté úvěry a půjčky

Nedaňové příjmy tvoří příjmy za poskytování služeb a příjmy z úroků.
Přijaté transfery- neinvestiční tvoří transfery z rozpočtu MsK projekt POV,
transfery od obcí na projekty POV, Tradice Regionu, Inventarizace
pasportů MK, DZ a VO
Běžné výdaje zahrnují zejména plnění projektu POV Poradenství a projektu Tradice regionu a projektu
Inventarizace pasportů MK, DZ a VO.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze ( výkaz FIN 2 – 12 )
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2)

Hospodářská činnost – Sdružení obcí povodí Stonávky nevede hospodářskou činnost

3)

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace a transfery do rozpočtu sdružení za rok 2016 činily celkem 1 378 798,00 Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně
vyúčtovány, v rámci finančního vypořádání, vrátka z přijatých dotací nebyla odvedena.
Poskytovatel
Položka
Rozpočet
Čerpání
Vratk
Účel
ÚZ
%
a

MSK
Obce SOPS

Poradenství a
inf.systém
SOPS
Vlastní vklady
neinv.

4122

175 000,-

175 000,-

0

100,00

4121

1 226 000,-

1 203 798,-

0

100,00

Souhrn krátkodobých závazků k 31. 12. 2016 činil 63 776,00 Kč. Jedná se o faktury od dodavatelů,
mzdy a odvody z mezd za 12/2016, které budou odvedeny v měsíci lednu 2017.
Dlouhodobé závazky k 31.12.2016 činily 450 000,00 Kč a jedná se o dlouhodobý závazek vůči obcím
z projektu Tradice Regionu, který bude vypořádán v roce 2017 po obdržení dotace.
K 31. 12. 2016 evidovalo sdružení obcí krátkodobé pohledávky ve výši 600 369,50Kč jedná se o
pohledávku (dohadná položka) z projektu Tradice regionu a pohledávku za Obcí Třanovice za projekt
Inventarizace pasportů MK, DZ a VO.

4)

Hospodaření s majetkem sdružení obcí

Inventarizace majetku sdružení obcí formou fyzických i dokladových inventur byla provedena na
základě příkazu předsedy sdružení k 31. 12. 2016.
Účet

2

Název účtu

Stav k 31.12.2015
v Kč

013

Software

147 015,-

022
028

Sam. hm. mov. věci a soubory mov.
věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

231

Běžný účet

321až
389
311až
388

Závazky

368 048,45

Pohledávky, poskytnuté zálohy

150 000,-

Stav k 31.12.2016
v Kč brutto
147 015,-

15 874 874,-

16 163 513,-

1 166 972,04

1 168 829,36

1 413 090,47

684 503,34
63 776,600 369,50

5)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení obcí za rok 2016

Přezkoumání hospodaření sdružení obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) .
Přezkoumání hospodaření sdružení obcí provedl pracovník odboru kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Ing. Martin Hajduk dne 20.2.2017.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2016 :
Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona
. 420/2004 Sb. za rok 2016
• nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
• při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti
Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
• podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
( celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 )
• podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
( celková hodnota dlouhodobých závazků činila 550 535,00)
• podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí

1,52 %
35,96 %
0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření sdružení obcí za rok 2016 je přílohou
k závěrečnému účtu.
V Třanovicích 11.5.2017
Zpracovala: Monika Tomiczková
Příloha:

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k 31.12.2016,
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016,
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření sdružení obcí za rok 2016, Protokol o provedení
kontroly ze dne 13.12.2016

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři sdružení (Třanovice 1).

Miloslav Hampel
předseda Sdružení

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.

