Návrh Závěrečného účtu
Svazku obcí B.O.B. - ČOV Qlbramovice za rok 2018
Rozpočet Svazku obcí na rok 2018
Rozpočet svazku obcí na rok 2018 byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích v době od
05.12.2017 do 22.12.2017 a poté schválen předsednictvem dne 22.12.2017, a to ve výši:
příjmy 100 Kč, výdaje 17.600 Kč, financování 17.500 Kč.
Rozpočet nebyl v průběhu roku 2018 upraven žádným rozpočtovým opatřením.
(Opis schváleného rozpočtu vč.uvedení data schválení je přílohou tohoto Závěrečného účtu).
Rozpočet a jeho plnění
Příjmy celkem po konsolidaci
z toho : daňové
nedaňové
kapitálové
transfery
Výdaje celkem po konsolidaci
z toho : běžné
kapitálové
Saldo příjmů a výdajů (financ.)

schválený
100
0
100
0
0
17.600
17.600
0
17.500

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2018

upravený
100
0
100
0
0
17.600
17.600
0
17.500

skutečnost v Kč
1,11%
1,11
0,00
1,11%
1,11
0,00
0,00
16.582,00 94,22%
16.582,00 94,22%
0,00
16.580,89 94,75%

ztráta - 16.580,89 Kč

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018 činí

1.570,68 Kč

Svazek v roce 2018 nečerpal žádnou dotaci, půjčku ani úvěr.
Svazek obcí neposkytl v průběhu roku 2018 žádné věcné dary ani finanční příspěvky žádné
organizaci ani fyzické osobě.

Inventarizace majetku
Inventarizace majetku ke dni 31.12.2018 byla provedena na základě vydaného plánu inventur a
příkazu předsedy ze dne 17.12.2018. Projednání výsledků inventarizace v předsednictvu svazku
obcí proběhlo dne 30.01.2019.
Inventarizace majetku je podložena soupisy majetku, dokladovou inventarizací účtů, soupisy
pohledávek, závazků. Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním a nebyly zjištěny
rozdíly, přebytky, manka ani škody.

Svazek obcí není zřizovatelem žádných příspěvkových organizací.
Vedení účetnictví
Svazek obcí účtoval v roce 2018 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
Svazek obcí neprovozoval v roce 2018 žádnou hospodářskou (podnikatelskou) činnost.
Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2018
Přezkum hospodaření Svazku obcí B.O.B. - ČOV za rok 2018 provedla pracovnice
Krajského úřadu Brno dne 03.05.2019. Ve zprávě o výsledku přezkumu nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí je součástí tohoto Závěrečného účtu za rok 2018.
Účetní výkazy
Přílohou závěrečného účtu jsou účetní výkazy: FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha,
výkaz zisků a ztrát.

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu byl tento Návrh
závěrečného účtu včetně příloh vyvěšen po dobu min. 15 dnů ve všech členských obcích, tj.
od 10.06.2019 d o ......................... , kdy byl projednán v předsednictvu svazku obcí.

Vyvěšeno :
Sňato:

Razítko a podpis předsedkyně

Návrh na usnesení:
Předsednictvo Svazku obcí B.O.B. - ČOV Olbramovice schvaluje celoroční hospodaření
svazku a závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku obcí za rok 2018, a to bez výhrad.
Po schválení v předsednictvu svazku obcí dne.................usnesení z ............ řádného zasedání
předsednictva se stal tento návrh závěrečného účtu Závěrečným účtem svazku obcí B.O.B. COV Olbramovice za rok 2018.
V Bohuticích
Dne 04.06.2019

