Svazek

obcí

Máchův

kraj

nám. Republiky 193, 472 01 Doksy, tel. 487 882 412

Závěrečný účet
Svazku obcí Máchův kraj 2014
(návrh)
IČ 71202056

Plnění rozpočtu (viz. příloha č. 1)
 Příjmy byly naplněny na
Odvětví Položka
0000 4121 Členské příspěvky obcí
2143 2324 Vlastní podíl projektu „Za vzděláním“
2143 2111 Prodej knih
6310 2141 Úroky banky
Celkem příjmy
 Výdaje jsou čerpány ve výši
Odvětví Položka
2143 5139 Nákup materiálu
2143 5169 Nákup služeb v obl. cest. ruchu
2143 5212 Dotace hradu Bezděz
6171 5021 Ostatní os. výdaje – DPP
6171 5169 Nákup ost. služeb
6171 5175 Pohoštění
6171 5229 Ost. neiv. transfery – čl. příspěvek Českolipsko
6171 5492 Dar poskytnutý předsedkyni
6310 5163 Služby pen. ústavů
Celkem výdaje

I.

99,81%
93.462,00
49.790,00
4.000,00
63,23
147.315,23 Kč
79,92 %
29.535,00
19.360,00
10.000,00
14.000,00
6.865,25
2.000,00
5.000,00
5.000,00
1.350,51
93.110,76 Kč

 Během roku byla přijata 2 rozpočtová opatření schválená schůzí členských obcí dne
17. 6. 2014 a 9. 12. 2014. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích.
Výsledek hospodaření: dle výkazu zisku a ztrát je výsledkem hospodaření
zisk ve výši 1.003,47 Kč.

II.

Stavy na bankovním účtu
Svazek obcí má zřízen běžný účet u České spořitelny, a.s., pobočka Doksy a u ČNB:
Č. účtu 904567309/0800 ČS
Počáteční stav k 01. 01. 2014
147.398,51 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2014
201.722,96 Kč
Č. účtu 94-6417421/0710 ČNB
Počáteční stav k 01 .01. 2014
158,43 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2014
38,45 Kč

III.

IV.

Majetek
Na základě plánu inventur schváleného 9. 12. 2014 byla provedena inventarizace majetku a
závazků 2014 v celkové výši 729.981,91 Kč, nebyly zjištěny schodky, manka ani
inventarizační rozdíly. Nebyl navržen žádný majetek k vyřazení. Inventarizaci provedla
revizní komise v období 1. 1. – 31. 1. 2015.
Pohledávky svazku
Svazek obcí neeviduje žádné pohledávky na účtu 311 Odběratelé

V.

Svazek

obcí

Máchův

kraj

nám. Republiky 193, 472 01 Doksy, tel. 487 882 412
Závazky města
Svazek obcí nemá žádné závazky na účtu 321 Dodavatelé

VI.

Přiznání k dani
Svazek obcí podal přiznání k dani z příjmu právnických osob za příjem z prodaných publikací
ve výši základu daně 4.000,00 Kč. Daň ve výši 760,00 Kč byla odvedena finančnímu úřadu.
Vzhledem k tomu, že se již nekonala členská schůze, do rozpočtu DSO je daň zahrnuta
rozpočtovým opatřením v roce 2015.

VII.

Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Svazek obcí obdržel od OPS Máchovo jezero v roce 2014 převod vlastního podílu z projektu
„Za vzděláním a příklady dobré praxe „ ve výši 49.790,00 Kč. Dotace „Za vzděláním …“ byla
vyúčtována dle smlouvy.

VIII.

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 (příl. č. 7)
Přezkoumání hospodaření svazku obcí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 14. 10. 2014 a 25. 3. 2015. Kontrolu provedla
kontrolorka Krajského úřadu v Liberci z pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu
Libereckého kraje Ing. Soňa Vavrušková, s tímto výsledkem:
C. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2014
C.I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky
C II. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
IX.
Projednání závěrečného účtu – závěrečný účet společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření bude předložen k projednání členské schůzi svazku .
X.
Zveřejnění závěrečného účtu – závěrečný účet je zveřejněn na úředních deskách a
v elektronické podobě ve všech členských obcích svazku a na webových stránkách svazku
www.machuvkraj.cz v záložce Výroční zprávy.
Ing. Eva Burešová v. r.
předsedkyně svazku obcí
Přílohy:
č. 1 Členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby (Výkaz FIN 12/2014)
č. 2 Rozvaha
č. 3 Výkaz zisku a ztráty
č. 4 Příloha
č. 5 Přehled o změnách vlastního kapitálu
č. 6 Přehled o peněžních tocích
č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014
Přílohy 1 - 7 jsou z důvodu velkého objemu k nahlédnutí v analogové podobě v úřední
dny v kanceláři účetní svazku obcí č. 114 v budově MěÚ Doksy a v elektronické
podobě na stránkách svazku obcí www.machuvkraj.cz v záložce Výroční zprávy.
Zpracovala: Machytková Kamila – účetní svazku
Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a v elektronické podobě členské obce DSO :
Vyvěšeno dne………………………………………….
Sejmuto dne:………………………………………….. Razítko a podpis:…………………………

