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Závěreěný úěet svaztu obcí Dso DoT,NÍ Po\,rLTAvI za t'2oL4
sestaveŤrý k 3! '!2 -20!4

(dle I l7 Zákonl' a 250 ]00S]r'. o rÓ4očllrN!clr |la\.id|ech Úzenn]ích 'ozpoČtů. \e Zniní p]alnic r pitd|šů)

1ČO:7122595l

'{dlrsa: PfMská 8' \4áslorcc.250 ó9 \iodochod1

clťno\ é svazku DSO Do1ní Pol Ttar í

Obec Vodochod)
Obťc Klíča'r!
obec lv1ás]crr'ce

Obec Kozomilt

- obcc /lorli' '
obec PostřiŽirr
obec PanelNké Bicžan}
Obcc Vclika Ves
\4ěsto Kiecan}
\4ěs1o o(1Ólelra Vodá

Předsecla s\ azku: JUDI' Vladimir Palák (L ] ] .j '20 l 5)
llo Kurrhajec

obsah závěrečného účlD:

stay finnn.o!ání
l' PIněni řozpočtu přijmú
2' l'loěni rozpočtů \'ýdajů
3. staly na b'nl'otních účtcch
.1, Maj.ttk obce
5' v] Účlováni íjn'lztlhú
ó' ZPřá!' o !ýsledku přezkoumáDího\podaF.ni ?j r L 

'lil!

Rozpočct Dso ''D,.tlrri |ovltari'rla rok 20].]l b1l schválen snčmcn svazku dnc oó.02.]i)14 \'

příjnlové \,ýŠi l21 j00.- Kč a t'jdaiové výši l]4 500.- Kč. Lr],l \''1'!čšcn na uřcdnich dcskách
č1eilskýoh obcí. ]eho sot]čL'is1í b}lr přijmy a \ ýdajť'
Rozpočet l_'yl 

'cstavcn 
jako vyrovnaúý v pa[a$aib\'ém Zněni . V přťlběhLl rol(u nastaly sklttLčnos1i

ovlivňujici plrrčni |ozpočtu při]mú a \ýdajťl. Rozpočet lry1 uplaYoVán rcZpočt0VÝl'll opatřeníln l'3'
Rozpočto!é změn} bi lv p.ojcdnánv snčncm s\ azku. j sou ZalxnlLly ! sesta\ ě |jn 2- 12M Ó p1něfu
příimů a \ýdajÚ roku i0l,1 t_idajc o pinč|i lo7počfu přiinú a VýdajlL f plné Členěd podle
rozpočtovi skladb}' .jsou uvcdcn1' r. výka7u 1ro 1rodnoceni plnění 1o4)očiu ťlzellnich
samosprávrrých celků Fin 2 ] 2]Vl. k'tcrý ic součásIí zá1'črcčného ťlčtu obcc'
Na zákla.lč doLačDí smlour'1 ze SFZP l rámci operučního progranru ZiVotniho prosředi. obd.Že]
DSo Dolni Podn\'1 doti1ci l]a ]]oiíZení ! Zlůoupe0j zanelecího sL}'oje ve YýŠi
.12.1ó 0jó.]0 Kč' Profinarrcorání probčhlo iádrtč v nrčsici ]2/20l4.

AtTtlt"t -!3 tt 'ltrr
,Jq,^-k tl' , ' .t)tÍ'



fř'2 11cdaňo\é'ft'4 přijatéiransiěr!

Přjim! ťelkcnl

]'VÍd3ja\éjé5lr!4a! .
ri 5 bčárc
l ř-6 kapitálor'é

\ idaie celkem :

Tř.5běžné\jdaie
ri'6 kapitálo\é !ýdaie /lkollpeni Zanlctacího vo71l

s.h\,á]cný lo4]očcl SkulcčIló t'' tia|c

S.h\'á].ni ro|]očel Skutečrie přijrrr1

)u0
r 2't 000

l2'1 500

I 1.,1 500

Il1 il)0

l0q.i6-t.q4
1715170.00

5 02-1 815.9.1

.1.)15 020,00

li5 912
18sl196.10

.,1 9i8108.10

_Ii.: 
Ned!ňo\a příjln}

\r léro čás1i.jsoU ZehrnLrt) přÚnrv Z ňn,_rlr.láli (banko\ llí úrck\J'
l'ř''1 Přijalé dotacc
I,řija1ó do1ace. jsou vllad1 od jednoLliljch obci' t ránlťi ptisobcni sVitzku a piiiata dotocc lla zanl.tací vLi7

C\B č'ú. 9.1_]6 l9:0l]0]l 0 stIl\' l ] l 1:']0l.1 9j ] 71.80 I(č

,Í. Mnietek Dso Dolního PovltÍli

Ilrvellter]7ace majelku. polr}edávek a závlzkii bllr pro\edelra ke dJli ] ]]. 2()l1.

Záhájena bi la dl]E ]i' l2' ]0l.4 a ukoniena ] l' ]2' ]0 L1. \'} ltoto\, c ll zápis 27' 1.2015

H]a\'ní iň!entari7ační konr jse: Ing' SjkoÚ\i' Bc].l]nčina' p'K'lr]lajcc

t-]daje o hospodářcni s ma]etkem Dso t]olního Po! ltr\ í l ] ] ] 2' 20]rl

is1ať Íin!r]Č!'!'bp!a51irdL!!! ! eněŽnich úsl.l\,ů :

('S a Ll.1l.'0:11-15910800 stav k il.l2.l0l i

\á7.\, !tla!L01.01.:011 stavkii.ll.:0ll

!]loLlhodobÝ nch'majet

Dlouhodob): hrnor.maick

^KTIV^ 
CEt-KE\'t i t39 879.41 l

Kládrcdolré pohledá!ky

Kúúodob'trn.majetek

55i 000

2']i) 596-9Él

i5 000.

]1] 0ó9..12

PÁSÍVA ťLLKEM 7Ni 596 96 5 t-11 089..i2 l

Výsledek |lospodrření běžného účetniho obdobi 63 l_l8l]ó Kč



5' PŘEtll-EDDof4e!j'!BI]4]!e

PoloŽka i ť]čclo\ý z.ak
tli8000l

.1]]ó i Ij825 I)olace Fs ýruk.lbnd\ 4 010 r't6.ll
.124l' nf(',{íl

6.z9řá\'a o ].Ýsledk Dřczkou lánÍ hosoodař€ni za lok20l{

Konlrolahospodli€níDsODolJli]]oll(nlta\íb)laprcre.le|adne]l.]]0|jp.acovnjk)Kraj5kéhoúiacu
srřcdočcského kmjd V sídle Čienské obcc Vodocllodr. PÍůběŽllá 50. ]_\0 ó9 Vodo.hod!'
Přezkon|r.]ni bylo plo\,edeno v souladU s š ] t 

"s 
]. zákona č .l]0]]00]4 SB', }e 7nčni po7dějších předpilÚ '

P]né znéDí zpráv)_ 0 }j'sledku přezkoun],lrí hospodařenÍ Dso Dolniho Po\ 1tavi za rok :0 i'+ 'ic Dedíhou
SoUčásiízá!črečného účtu DSo z'x .ok:0l'1.
B)'l) zjiš n'Y_ chyb]'a ncdostalk)_ klelé n€nrqji Zá\'aŽllo\1nedostalk u1cdenjch pod pGJnenem c): s 10

odsl' ] njs .b) ákona č'420/200:1 sb']
DyL}' zjiš1ělry ncdoltatk! spočí!ajicí \ (\ l0 ods'] písnl'c) lá|ona č'120 sb)
cl )NedoshLk}. spoČíVa.líci l e !Zniku správ riho dťliktÚ pod|e 7ákona up] a\ uiící rozpočlo\á pÍavidja
územ ich řoZ|}oČn1

a5) neodstraněni nedoslálků /jišlěnýťh při

Ve Vodo.hodccb dre I2.04.1015
// ,-

Zplncovala: Blallka KříŽo\á .'/ía'' Ť: j

Pře\zal: I\'o Kulhajec piedseda sva7ku

Cli1čiln pi€Zkoumánía při přezkorlnrání 7a př.dchozí rok)'

,PřiIo]r)':
s$taÝá Fin 2-]2M seitavéín I3l'l2.]1]ll
Zprá!,t o rýslcdkU hosPodgř!nt zJ rok 20l.1
Ro7ýah! Bi].rnc€ (Úsc)

vr'kaz zisku a Ztrát (lhc)
Pichlcd 1inančního llpořádáni tab!1l(} _ Kuj.Úřad
lnrcnt!'i7jčni2přá1a za rok 20]1

v\.ýčolo| J 3 ó. L, ir

závě''€č ý účctjc sest.rten a př€dlož€n sněn'U Io piezkoumáni hospodařeni r}so za ťok 201J.

zivěr: Závěročrrí účet Dso Dolního Povltávi za rok 201-l s }'ýlrřrdou

D,go Do! í Po|úi\,í ý zl'.oupcni piclsedo sýiLku přii.lo dprav!ýi apntřcni a núPrul ch}h a
,'e oskltht ad inisl,'íniýniho, účctltlho, e|idenč,]ího thafuhtct zuiis,i účelni 1předsul( s,azku.

c1.,t^ /_Ltr



Ninrnr r,l uoaricr'
.,Blly 2jiš{ěny_ ch\bY a l€doýatl'!' kte.é nenraji závažnosi Ded0slatki u'edc ých porl pisntenem c) ! l0 odst'-]
písnrb)zák'.t20/2004sb'.opř€zko!mávánih8spodařeníúzcnrníchsamosprá!nýchceli(i'dobríÝornich
$J7ků obcitt1k.ťrá b\h neprodle!č Účctni ob(o o{tstraněna.

_ Územní celek DeÓzn'čii rÝdaj! účclovými z áky. 
']ástrojcm 

d zdrojen l Účetnictvi s}a2l'U
\lIlNtť't|.dl)lllnřnl) nt| /ičlL'!iL] dl]líjln a.]t 

^.lln. 
li.|].:ll|.]

Úzcmni celek cll] bnč ť]'mezil nákladr souýiscjÍcí s poří7. jn dlouhodobčho hnotného maj.tku
\iltrll1ln! Ú|!l!]nl ljo]t}rill]|! a. -l]llli 7l n]l| "l].j':ll]s

_ Došlo k překročcní sch!álcných \'Ýdajů dlc vr.kazu Fl\ 2'l2 Nt
- Uzeňni.e]ek ncdodržcl druhoYé třÍdčui ťo7počtorč s]il.db]'
l}s{} l).l j l'l^L];]\i íjiijntlli 1\il!nl(^li !p.ri.Nlj ll)\ \ l' LiÚ]ll ll

_ Bvl} zjiíčnY nldostatk} s|očivájicívc yzniku správního deliktU
praýidltt Ú7enlÍich rozpočtŮ]
t)bť. 

'(liax 
l\ |ii'(lll)Žjln 1\l|iťdi/t]ičr.{ ]aho úi!u /tl sll. ]{1]-{. I

/{l \o|1(n !| 0ŽiiÚjn'iniill]^\ l)řÁluIJ

-B}]}'zjištětry láslcduji.í ch]'bJ" á ledostnlkt. zákon č'250/200 sb, o rozpočt.vÝ.h I).á!ii]lech Úz.mních
rozpočtů, te Zně!í pozdějši(I! přcdnisil q l.] ods{.2. nebot, práÝidl. Í'zPočtoYého Ilřoýizořiá n.b!h staíoreía
olgálem li ton! !rčenÝnrI
l)5{} }]'d!'j l\]\ lÍJ1i Iiijlt i1 5]llalllolli(]pll!il|]ir'1'/])0čclJl:l.o(]{]l5i.'ťh\liJllJí',lř]uťl'{ll1llullllť
1l.lt.1)t.r

L 1..1l il}j ťJ]rbliĎ1 nť.]'ťhti^l{j'

podle zákon. upl'ÝUiíťiho lozpočtolá

p|lloiri l\ cl'(iIa]ri llll !!ťkll1l.1.{l0iťť.l


