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Svazek obcí Černohorsko

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)

sestavený ke dni 04.04.2018

Údaje o organizaci
identifikační číslo

71193243

název

Svazek obcí Černohorsko

ulice, č.p.

nám. Míru 50

obec

Černa Hora

PSČ, pošta

679 21

Kontaktní údaje
telefon

516 437 121

fax

516 437 298

e-mail

plhonova@cernahora.eu

WWW stránky

http://www.cernahora.eu

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

04.04.2018 10h42m26s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 6

Licence: D53C

XCRGBZUC / ZN1 (01012017 / 05052017)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

200,00

200,00

18,09

Přijaté transfery

44 000,00

44 000,00

44 408,89

Příjmy celkem

44 200,00

44 200,00

44 426,98

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

44 000,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

200,00

200,00

18,09

200,00

200,00

Text

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0000

4121

0000

Bez ODPA

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

4134

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Příjmy z úroků (část)
Převody z rozpočtových účtů

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

18,09
408,89
408,89

44 200,00

44 200,00

44 426,98

Rozpočet na rok 2017 byl schválen shromážděním starostů dne 14.12.2016. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
Během roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, kterým se navýšily výdaje z důvodu ukončení činnosti svazku obcí Černohorsko.
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

44 200,00

50 000,00

49 825,23

44 200,00

50 000,00

49 825,23

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi

17 000,00
1 400,00
4 800,00
18 900,00

21 800,00
1 400,00
6 300,00
17 500,00
900,00

21 800,00
1 226,00
6 279,91
17 500,00
873,00

42 100,00

47 900,00

47 678,91

2 000,00

2 000,00

1 734,00

2 000,00

2 000,00

1 734,00

Text

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

3639
3639
3639
3639
3639

5021
5139
5169
5229
5367

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

6310

5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

100,00

100,00

6399

Ostatní finanční operace

100,00

100,00

3,43

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

44 200,00

50 000,00

49 825,23

5 800,00-

5 398,25-

Služby peněžních ústavů
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

408,89
408,89

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

5 800,00

5 398,25

5 800,00

5 398,25

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních
účtů

Základní běžný účet

6 483,39

5 398,25-

1 085,14

5 398,25

6 483,39

5 398,25-

1 085,14

5 398,25

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Pokladna
Rozpočtové hospodaření Svazku obcí Černohorsko bylo v roce 2017 vedeno na principu jednoho základního účtu.
Svazek obcí Černohorsko vede svůj běžný účet u České spořitelny Blansko a účet zřízený pro dotace u ČNB Brno.
Z důvodu ukončení činnosti svazku bylo peněžní účty u bank ke konci roku zrušeny a zůstatky rozděleny dle stanov
Svazku obcí Černohorsko obcím, které byly členy svazku.

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text

Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8

Svazek obcí Černohorsko nemá ve svém účetnictví žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu

V účetnictví Svazku obcí Černohorsko nebyl k 31.12.2017 veden žádný hmotný ani nehmotný majetek.

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka

Text

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4134

Převody z rozpočtových účtů

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5367

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

44 000,00

44 000,00

44 000,00
408,89
408,89

900,00

873,00

Neinvestiční přijaté transfery byly rozděleny na obce dle počtu obyvatel a to: městys Černá Hora 24.400Kč, obec Bořitov 15.400Kč, obec Malá Lhota
1.600Kč a obec Žernovník 2.600Kč.

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ

Položka

Rozpočet upr. (Příjmy)

text

Rozpočet upr.
(Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

V roce 2017 nebyla Svazku obcí Černohorsko poskytnuta žádná dotace.
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IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
V souladu s §20 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dal dobrovolný Svazek obcí Černohorsko přezkoumat své hospodaření za rok 2017. Přezkoumání
hospodaření provedl Krajský úřad JMK, odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, který o výsledku hospodaření vypracoval zprávu,
která je přílohou Závěrečného účtu.
viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2
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XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Obsah Závěrečného účtu Svazku obcí Černohorsko:

1.

Závěrečný účet Svazku obcí Černohorsko

2.

Rozpočet, rozpočtové opatření

3.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Plhoňová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet

Jaroslava Plhoňová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce

Ing. Ondřej Měšťan

Podpisový záznam statutárního
zástupce
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KrajskýúřadJihomoravského
kaje
odbor kontrolnía právní- oddě|ení
přezkumuobcí
ZerotínovoniííÍ.3
ó0l 82 Bmo

ZPRAVA
o výs|edku přezkoumání hospodařeníza rok 2017
dobrovolnéhosvazku obcí(dále jen svazek obcí)

svAZEK oBcÍ ČERNoHoRsKo' okresBlansko
Zpráva o ýsledku přezkoumiíní
hospodďeníbyla vypracovánana zíkladězápisu z dí|čího
přezkoumáíí hospodařetrí' které proběh|o dle 12. zitii 20|'7 a aa zíkladě výs|cdku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které s€

uskutečnilodne 26' bíezÍÁ 20|8'

Př€ z koumání hospodďeníproběhlona zík|aděustanovení$ 53 zríkonač. 128/2000sb.'
o obcícha v souladu se zákonem č. 420/2004sb' o přezkoumáváníhospodďení územních
samosprávných celků a dobrovo|ných svazků obcí (dále jen ziíkon o přezkoumávriní
hospodaření).

MísÍoprovedenípřezkoumání:

Úfud městyseČemáHora
nrtn' VírLr50,ó79 2l ČemáHora

Přczkoumánírykonal:
Kontrolol pověřený řízenímpřezkoumání: Jala Burgerová

Pověřeník přezkoumáníhospodďeníve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáváníhospodaření
rydď JUDr. Roman Heinz, Ph.D. _ vedoucíodbolu kontrolníhoa pnívníhoKrajskéhoúřadu
kaje'
Jihomoravského

Při přezkoumáuíbyli přítomni:

Ing' ondřej Měšt'an. předseda
svazkil
JaroslavaPlhoňová- účetní

Předmět přezkoumání:
7
/

Předmétem
přezkoumáníhospodařenijsou oblasti hospodařcníuvedenév $ 2 odst. 1 a 2
přezkoumáváni
zá{<ona
o
hospodďení,posouzené
pod|e hledisekuvedenýchv $ 3 tohoto
ziikona'Přezkoumiání
hospodďeníbylo \'Tkonánovýběrovýmzpůsobem.
jednotlilých právníchúkonů
Při posuzoÝíní
se \Tchlií zc zněníprár.níchpředpisůplatných
ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.
Podle ustanovenís 2 odst' 3 zákona o přezkoumáváníhospodďenínebyly předmětem
přezkoumliní
údaje'na l.terése vztahujepovinnostmlčenlivoslipod|edaňového
řádu.
Přezkoumáníhospodďeníbylo zahájenodne 4. záŤí2oI7, a Lo doručením
písemného
oznámenisvazkuobcínejpozději5 dnůpiedednemrealizacevýkonupřezkoumríní.
A . V Ý sl e d e k p ř c z k o u m á n í
I' Při přezkoumáníbospodařeníneby|yzjištěnychyby a nedostatky.
B . P I n ě D ío D a t ř e n ík o d s t ř a n ě n ín e d o s t a t k ůz i i š . ě n ý c h
l. pň přezkoumáníhospodařeníza předcházející
roky
Při přezkou|húníholpodaření za předchdzejícíťolq)nebyly zjištěnychyby a nedostatkynebo
ryb nedostalb, biyjiž naptaveny'
I|. při předcbázejícímdí|čím
přezkoumání
Při předchózejícíndílčínpřezkoumónínebylyzjištěnychyby a nedoýatlE'
C. Závěr
I' Při př€ z koumání hospodařenísyazku obcíSvazek obcíČernohorskoza rok 20l7
ne bvlv

ziištčnv

chvbv

a nedostatkv

II. Upozorněni na případní rizika, která |2edovodit zc zjištěnýchchyb a nedostatků'
kteřá mohou mítnegativnídopad na hospodařeíísvazku obcív budoucnu:
- Při přezkou,nóní hospodařeni za rok 20]7 nebyla zjištěnažddnázálažnó rízika, kteró
syazAuobcív budoucnosti.
by tkohlamfunegatiýní
dopadna hospodaření
při přezkoumáníhospodařeníi
lll. PoměroYéuk^zate|ezjištěné
0'00%
na rozpočtu
svazkuobcí.....''..''...'..''..'......'..,'..''...'.'
a)podílpohledávek
'...'......'.
2,4o
%
svazkuobcí
b) podílávazků na rozpočtu
yo
o,o0
majetkuna celkovémmajetkusvazkuobci .............
c) podílzastaveného

-2-

/

IV. ověření poměru d|uhu Švazkuobcík průměrujeho příjmůza poslední4 rozpočtové
roky podle právoíhopředpisu upravujicíhorozpočtovou
odpoYědnost:
ve smyslu ust. $ 17 zikona č. 23D011 sb.' o pravidlechrozpočtové
odpovědnosti
se uvedenéověřeníu dobřovolných sva'(ů obcíneprovádí'
ČemáHora'dne2ó. března2oI8
- za IOajský úřad
Jménaa podpisykontrolorllzúčastněných
na konečném
djlčimpřezkoumrání
Jihomoravského
kmje

,--).

1

:,-.{-:l|:Y-

Jana Bugelová
lonlrolol pověřcnýříze'im PřeztoumálI

podpiskonlto|oŘpověřcného
lí'.nímpřc'ioumánI

Poučení
Tato zpráva o ýs|edku přezkoumrínihospodařeníje současněi návÍhemzpníry o výsledku
přezkoumriní
hospodďení,a je moŽnoke zjiŠtěnivní uvedenépodat písemné
stanovisko
ve lhůtědo 15 dnů ode dne předánínávrhu zprá\T kontrololovi pověřenémuřizením
přezkoumiiní.KonečnýmzlirěníÍn
zptáw se tento nárŤh stává okaÍúikem maríéhoupl)Ťlutí
písm.
|hůty,stanovené
v $ 6 odst. l
d) zikona o přezkoumávríní
hospodďení,k podriní
píseÍrného
stanoviskakontrolorovi pověřenémuřizenímpřezkoumání.
přičemžse jeden stejnopispředává zástupci
ve dvou stejnopisech,
Zpráva se vyhoto.t',uje
spisukrajského
úřadu'
subjekfua druhýstejnopisse zakládádo příslušného
kontrolovaného
Zpráva o výsledku přezkoumriníhospodďení by|a v souladu s ustanovenim $ l l zikona
o pfuzkoumávrínihospodďení projednána a jeden wýtisk převzal předseda Svazku obcí
pisemností
uvedenýchv
Čemohorsko.
Nedilnousoučástí
zprá.vyje seznampřezkoumávaných
příloze.
kontrolyna místě,byl učiněndne 26. března 2018.
Posledníkontřolii úkon,tj. ukončení
Zástupci svazku obcí prohlašují,že posk}.tlipravdivéa úplnéinformace o předmětu
přezkoumání
se k němu.
a o okolnostechvztahujicích

Ing. ondřej Měšťan

pT.*i,l"l.'"r*" -'J".i.l
r"ipr'

předsedadobrcvolného
svazkuobci

JaroslavaPlhoňová

\ š-'-..'
' - ' . . ' I i . . ' . ' . i j " : ] : j : . : . . 1 . p o d p i sú č c l n I s v a k u
i]jín- Mí! 50 Óíú Hoň a7c 2l

c o : 7 1 1 c ? i?a
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Pň přezkoumrání
hospodďeníbyly přezkoumrinynrásledujicípísemnosti:
.
.
.
.
.
.
.
.
-

Náwh rozpočona rok 20l7
schvál€ n ý rozpočet
na rok 2017
RozDočtové
oDalřeni č.l
Rozpočtoýý
20l8 - 20|9
úhled svazkuobcíČemoholsko
oznámenlo zverejnčnl
\ávrhu ávěr€ Č néhoúČru
za rok 20ló
stal|'U obci Čemohorsko
Zívěrečný
úČet
za rok 20|ó svazkuobcl Čemohorslo
P|iin inventu '.svaŽekobci Čemohorsko
Inventarizační
zprávařok 20l7'.svazek obcíČemohorcko''
Inv€ n tumi soupisyúčtu
Dohodao provedenipřáce ze dne7. 12.20ló (vedeni účetr|
ictvl svazkuobcl Čemohorsko)
pÉceze dne |4. 12'20l7 (ukončovací
prácespojené
Dohodao pmvedení
se zušenlmsvazkuobci
CemohoÍsko)
Fal1uťypřjjatéza - 12/20t7
Faktury rydanézá - 12/20t7
ÚčefiI douaÁy z2 1 - 12/20l 7 (Čs a.s.,ČNB)
Protokol o schváleni účetn|
zÁýěÍkyz^.ok20|6
stano\ry''svazkuobcíČernohoÍsko'.
ze dne 19.4' 20l1
Dodatekč.l ke stanovÁm.'svazkuobcl Č€ m ohonko.'€ 0 ' 5. 2013)
osvědč€ní o r€8istÍaci
zE dne14. |2.20|6
Zápis ze shromáŽděnÍ
starostů
svazkuobcíČemohorsko
starostů
svazkuobci Čemobomko
ze dne20. l.2017
Zápis ze shrcmážděni
staÍostů
svazkuobcíČemoholsko
ze dne23.ó.20l7
Zápis ze shromaŽděni
Zpnávao výsledku konEoly hosPodařenís majetkemajeho finančnímiprostředky zA oMobl | .6Do|.1 ze
dne20. 6. 2017
ze dne 15. l |. 2017
starostů
SvazkuobcíČemohořsko
záDis ze shromáždéní
ZáPis ze shromážněnístarostůsvazl.u obcíČemohorckozf dne21. 12.2017
Rozdě|€ n Ímajetkupři ukonč€ n ičinnostiSva/ku obcÍČemohoEkol' 3 l ' | 2. 20l 7
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