Závěrečný účet svazku obcí Šatavsko za rok 2015
Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje
Šatavsko, návrh na závěrečný účet svazku za rok 2015

•

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015

Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Změna stavu krát.
prost.
Úhr. spl. dl. půj. prost.
Financování celkem

9 110 700,5 383 100,0
5 383 100,-

10 074 300,5 826 000,0
5 826 000,-

10 042 844,24
5 383 652,22
0
5 383 652,22

-137 600,-

-321 800,-

- 732 907,02

-3 590 000,-3 727 600,-

-3 926 500,- 4 248 300,-

-3 926 285,-4 659 192,02

Příloha : Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015 – plnění rozpočtu svazku v plném členění podle rozpočtové
skladby

•

Hospodaření s majetkem

Ve svazku obcí Šatavsko, svazku obcí byla vyhlášena inventarizace a stanovena
inventarizační komise pro rok 2015.
Výsledek provedené inventarizace:
Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl, účetní stav souhlasí se stavem fyzickým.
Rozpis přírůstků roku 2015 :
018 100-DDNM – program Majetek KE

6 239,60 Kč

028 100-DDHM- notebook Lenovo

25 441,- Kč

•

•

500-Stavby vodovod Bratčice

215 461,68 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti svazku obcí v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Závěr přezkoumání hospodaření:

•

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
rozpočtům a dotace poskytnuté

ÚZ

Účel poskytnuté dotace

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

V roce 2015 svazek obcí neobdržel žádné dotace ze SR nebo prostředků EU.
Svazek obcí obdržel investiční příspěvky a neinvestiční transfery od obcí :
Neinvestiční transfery na provozní náklady svazku obcí ( splátky úroků z úvěrů,
členský příspěvek):
Obec Bratčice

82 384,00 Kč

Obec Ledce

27 510,00 Kč

Obec Sobotovice

73 317,00 Kč

Obec Syrovice

221 906,00 Kč

Tyto dotace byly zcela vyčerpány a byly použity na splátky úroků z úvěru a na provoz.
Investiční transfery na splátky úvěru svazku:
Obec Bratčice

785 256,00 Kč

Obec Ledce

263 061,00 Kč

Obec Sobotovice

706 731,00 Kč

Obec Syrovice

2 171 234,00 Kč

Tyto dotace byly zcela vyčerpány a byly použity na splátky úvěru
•

Tvorba a použití peněžních fondů
Fond

příděl do fondu

čerpání

zůstatek

Svazek obcí nemá žádné peněžní fondy
•

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2015
Svazek obcí Šatavsko, neposkytoval žádné příspěvky a dotace v roce 2015

•

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Svazek obcí Šatavsko přijal v roce 2010 úvěr ve výši 35 000 000,- Kč. Tento úvěr byl
refinancován rozhodnutím členské schůze ze dne 24.3.2015 úvěrem novým v částce
16 153 840,- Kč. Roční splátka úvěru včetně příslušenství bude 4 038 460,00 Kč.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v provozní kanceláři svazku
obcí v Ledcích takto :

Pondělí

08.00 – 17.00

Středa

13.00 – 19.00

Čtvrtek

15.00 – 19.00

a dále na elektronické úřední desce svazku obcí.

V Ledcích , dne 31.5.2016

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce v sídle svazku obcí a
v sídlech členských obcí :

Vyvěšeno : 1.6.2016

Sňato : 20.6.2016

Schváleno členskou schůzí dne:

28.6.2016
Jitka Rychnovská
předseda představenstva

