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Svazek obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka 

 Dolní Újezd 281, 569 61 

IČO: 70154635 

 

Závěrečný účet za rok 2015 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

platných předpisů) 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v  Kč) 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 

podle rozpočtové skladby jsou uloženy na OÚ Sebranice (výkaz FIN 2-12). 

 

2) Hospodářská činnost 
DSO nemá hospodářskou činnost. 

 

3)Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací 

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým 

přístupem na webových stránkách členských obcí a jejich úředních deskách. K nahlédnutí 

jsou na obecním úřadu v kanceláři. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku 

za běžný rok. 

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv 

DSO netvoří účelové fondy. 

 

5)Hospodaření příspěvkových či jiných organizací zřízených DSO 

DSO nemá zřízené příspěvkové ani jiné organizace 

 

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 

úrovně 

Název Položka Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Plnění k  

31.12.2015 

Příjmy   

Neinv. transfer ze st. rozpočtu 4113 0 310200 310160 

Transfery od krajů  4122 0 300000 300000 

Příjmy z úroků 2141 100 100 188,19 

Příjmy celkem  169600 610300 610348,19 

Výdaje     

OOV 5222 0 3000 3000 

Nákup materiálu 5139 7000 9000 8268 

Elektrická energie 5154 4000 4000 3458 

Nákup ostatních služeb 5169 100000 535700 538691,78 

Cestovné 5173 2000 2000 0 

Pohoštění 5175 45000 45000 34045,70 

Věcné dary 5194 14000 14000 12171,80 

Služby peněžních ústavů 5163 3000 3000 2809,49 

Výdaje celkem  175000 615700 602444,77 

Saldo příjmů a výdajů  -5400 -5400 7903,42 

Financování  5400 5400 -7903,42 
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DSO neměl v roce 2015 žádné závazky vůči státu. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány. 

 

7) Dotace do rozpočtu DSO 

Dotace  v roce 2015 byly DSO  poskytnuty : 

Pardubický kraj 300 tisíc Kč – Úprava veřejných prostranství v obcích DSO 

 

8) Doplňující informace o majetku DSO 

Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2015 – 168.881,76 Kč 

 

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2015 do 31.12. 

2015 

Přezkoumání provedla pracovní skupina Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno 

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 

14.12.2015. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dne 3.2.2016. 

 

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015: 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2a § 3 zákona č.420/2004 Sb. o 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze odvodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která 

mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závazná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ………..0% 

b)podíl závazků na rozpočtu územního celku………….…0% 

c) podíl zastaveného majetku územního celku………….   0% 

 

 

Součástí závěrečného účtu je : 

Rozvaha  k 31.12.2015 

Výkaz zisku  a ztrát k 31.12.2015 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015 

Příloha  k 31.12.2015 

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

 

Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ Sebranice. 

 

V Sebranicích 16.3.2016 

 

Předkládá: Ing. Lenka Kmošková, účetní DSO 

 

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen i elektronicky dne: 18.3.2016 

 

Návrh závěrečného účtu byl sejmut i elektronicky dne:10.4.2016 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Hladík, předseda DSO 


