
 
 

Návrh 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 
 

Jezero Milada 

dobrovolný svazek obcí 

IČ 75072483 

 

Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 
 

Údaje jsou uvedeny v Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka
Text

a b 1 2 3

0000 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí

0000 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00

0000 **** Přijaté dotace

3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00

3636 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00

3636 2321 Přijaté neinvestiční dary

3636 **** Územní rozvoj 0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka
Text

a b 1 2 3

3636 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00

3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00

3636 5169 Nákup ostatních služeb

3636 **** Územní rozvoj

6310 5163 Služby peněžních ústavů

6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finanč. oper.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

Schválený

 rozpočet

Rozpočet 

po změnách

Výsledek od

počátku roku

69 000,00 153 500,00 153 500,00

3 224,00 3 224,00

69 000,00 156 724,00 156 724,00

90 000,00 90 000,00

1 933,00 1 933,00

100 000,00 100 000,00

191 933,00 191 933,00

69 000,00 348 657,00 348 657,00

Schválený

 rozpočet

Rozpočet 

po změnách

Výsledek od

počátku roku

16 500,00 16 495,00

5 000,00 94 400,00 94 048,00

7 130,00 7 130,00

60 000,00 321 100,00 320 967,89

65 000,00 439 130,00 438 640,89

4 000,00 4 000,00 3 397,00

4 000,00 4 000,00 3 397,00

69 000,00 443 130,00 442 037,89



 

 

Dobrovolný svazek obcí  zahájil svou činnost v roce 2006.  

Rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku byl rozpočtovým opatřením 

číslo 1 až 3 upraven z důvodu nutnosti úpravy příjmů a výdajů spojených s pořádání akcí, které mají 

za úkol uvést jezero Milada do povědomí široké veřejnosti.  Rozpočet po změnách byl schválen 

jako ztrátový s tím, že ztráta roku 2015 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let a ze 

zisků příštích období.  Celkové rozpočtované příjmy byly schváleny ve výši 348 657,- Kč a výdaje 

ve výši 443 130,-. Plánovaná ztráta tak byla 94 473,-Kč.  

 

Za rok 2015 měl svazek rozpočtovány příjmy plynoucí z členských příspěvků obcí ve výši 69 000,-

Kč, příjmy z dotací a nadačního příspěvku byly 170 545,- Kč,  příjmy z poskytování služeb ve výši 

90 000,-Kč, příjmy z prodeje zboží 1933,- Kč a to v souladu se stanovami svazku. Tyto příjmy byly 

naplněny.  

 

Skutečné výdaje dosáhly 99,75 % rozpočtovaných výdajů. Žádná položka rozpočtu výdajů nebyla v 

roce 2015 překročena a úspora nákladů činí 1092,11 Kč.    

 

Celkové skutečné příjmy jsou o 33 % nižší než skutečné výdaje. Ztráta je v souladu se schváleným 

rozpočtem a  bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let a ze zisku příštích období.  

 

2. Účelové fondy 
 

Dobrovolný svazek obcí netvoří jiné účelové fondy. 

 

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně 
 

Dobrovolný svazek obcí neměl v roce 2015 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu.  Vztahy 

mezi obcemi jsou vypořádány. 

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 

Viz. příloha č. 5 

 

5. Doplňující informace o majetku svazku 
 

Stav základního běžného účtu: celkem 104.437,34 Kč. Peníze jsou uloženy na jednom bankovním 

účtě. 

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 

Svazek neeviduje zastavený majetek. 

 

6.Schválení účetní závěrky za rok 2015 

Valná hromada schválila na svém zasedání účetní závěrku za rok 2015  s výsledkem hospodaření 

ztráta 112 463,89 Kč a rozhodla uhradit ztrátu z nerozděleného zisku minulých let  ve výši 

49 442,97 Kč a zbývající část ztráty tj. 63 020,92 Kč ponechat neuhrazenou.  

 

 

Přílohy: 

 Rozvaha k 31.12.2015 

 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 

 Výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 za rok 2015 

 Příloha k 31.12.2015 

 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 

 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2015 

  


