
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská,
zahraďa 7,a rok 2019

(§ 17 zákona é. 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, ve znéní

platn}ch p edpisri)

1. ÚOale o plnění p íjmri a v dajri za rok 2019 ( ridaje jsou v Kč )

úaa3e o plnění rozpočtu p íjmri, v ,dajťr a o daiších finančních operacích v plném členění

podle rozpočtové ,ťtuauy jsou obsaž.riv u prir""e č, 1 a jsou k nahlédnutí v kancela i svazku
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obcí Marianská zahrada a jsou souěástí závěrečného účtu (výkaz FIN 2 _ Iz}t/r, rozbor čerpaní

příjmů a výdajů).

Svazek obcí v rcce 2019 dle čísla smlouvy 19RRD02-0013 obdrŽel neinvestiČní dotaci ve

výŠÍ 97 000 KČ na projekt: ,,Profesion alizace svazku obcí Mariánská zahradaz}l9",

2. úaale o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Yýkazy:
o Rozvaha,
o Yýkazzisků azttáý,
o příloha účetní závérky

jsou k nahlédnutí v kancelaři DSO a jsou dostupné dálkovým přístupem k nahlédnutí na

internetových strankách svazku.

Výkazry obsahují údaje o stavu a vývoji majetku zabéžný rok _ viz příloha ó,2,3 a 4,

Tabulka - qtručnÝ přehle$ q,raietku

Majetek uveden v daňouých zůstatkovllch cenach v kč

etek

Stav k 3l;IZ.ZUI9
0,00

ostatrrí dlouhodo etel< 0,00 0,00

T{ dlolrhodo etek 0,00 0,00

0,00 0,00

11 89 1,60 62 312,60

samostatné movité věct a Vec1 363 144,0a 326 3 1 5,00

Dro dlorrlrodo 0,00 0,00

N 0,00 0,00

Ostatní dlouhodoby finanění rnajetek 0,00 0,00

Podrobny rozpis viz vyL<az rczvaha k 3 1. I2.20I9.

3. Stav ričelovÝch fondťr

Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy

4, Hospoda ení p íspěvkovych organizací zíuenych svazkem obcí

Svazek obcí nez ídil žádnou p íspěvkovou organizaci,

Stav k 1 .t.20I9
0,00



5. Hospoda ení org anizací založenych svazkem

Svazek obc í nezíídil žádnou organizaci.

6. Stav ričelovych fondťr

Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy.

7. Vyríčtování finančních vztahri ke státnímu rozpoČtu a ostatním rozpoČtrim

ve ejné rovně

Dotace do rozpočtu svazku obcí MZ za rok 2019 činily celkem 97 000 KČ. RozPis
p ijatych dotaci a jejich čerpaní v pruběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace bYlY

iaanc vyťrčtovány. Podrobné vyričtovaní dotací je k nahlédnutí v kancela i svazku obcí

Mariánské zab ady,

V následující tabulce jsou uvedeny transfery od jednotliqfch členskych obcí svazku.

97 000,004122 97 000,00Profesionalizace DSO Mariánské zahradyI(ÚKK

Bačalky 22 0ffi,a0

Běchary 4 215,00

2 385,00Budčeves

22 l 12,00Bukvice

45 292,00Byst ice

3 465,00Češov

Dětenice 10 695,00

Dolní Lochov L4 ]]3,a0

6 825,00cholenice

Chyiice 7 587 ,00

Jičíněves 61 24] ,00

poskytovatel
,7

IJZ , Póložka Rozpočet Cerpán í

Celkem 97 000,00 97 000,00



14 315,00Kostelec

134 588,00Libáň

45 481,00Nemyčeves

18 500,00Ohaveč

27 567 ,0aOstružno

40 47 4,00Pod,hradí

1 516,00Rokytňany

Sedliště 18 301,00

Slatiny 69 987,00

slavhostice 20 4]2,00

Staré Místo 3 1 63 8,00

29 910,00St evač

30 160,00Údrnice

36 491 ,00Veliš

vitiněves 34 00l ,00

Vršce 26 160,00

21 198,00Ze|enecká Lhota

1 B60,00
:-. ,.

Ztdovtce

155

8. Zpráva o vysledku p ezkoumání hospoda ení DSO za rok 2019

P ezkoumání hospoda ení provedla (kontrolor pově eny Ťízenim p ezkoumání) Věra Gilková,
na základé písemné žádosti svazku obcí Mariánská zabrada v souladu s ustanovením 42

odst. 1, zékona ě, 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízeni) ve znění pozdějších p edpisri,
p edmět p ezkoumání je určen zákonem č. 42012004 Sb,, o pŤezkoumání hospoda ení
rizemních samosprávn ch celkri a dobrovolnych svazkri obcí, Kontrola byla provedena ve

dnech 13.1I.2019 (dílčí p ezkum) a dne 3.2.2020 (závěreóné práce).

Závér zprávyz

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedenóm p ezkoumaní hospoda ení svazku obcí Marianská zahradaza
rok 2019 je samostatnou p ílohou k závěrečnému ťrčtu (viz pjjloha č. 5).

Celkem



g. Doplňující informace o majetku Dso

Stav základního běžného irčtu k3I.I2,2019 KB a,s, 641,580,85 Kč

Návrh na usnesení:

,,Valná hromada vyjad uje souhlas s celoročním hospoda ením a závéreónym írčtem za rok

2019 věetné zprávy kontrolora pově eného ízením p ezkoumání hospoda ení svazku obcí

Mariánská zahtadazarokz}Ig, atobez q hrad,

Vypracovala: ing. Tourková Michaela, ričetní DSO
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Formanová trliška
p edseda DSo}4.Z

Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno

Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:

K závěrečnému tičtu jsou p ílohou potvrzení o vyvěšení v člensbi,ch obcích DSo MZ


