
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská
zahrada za rok 2018

(§ 17 zákona č. 2502Oa0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
platných předpisů)

1. ÚOale o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 ( údaje jsou v Kč )

Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpoětové skladby jsou obsaženy v příloze č, 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku
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obcí Mariánská zahrada a jsou souěástí závěreěného ričtu (vykaz FIN 2 - I2M, rozbor čerpání
prumu a VyoaJu).

Svazek obcí v roce 2018 dle čísla smlouvy 18RRD02-0024 obdržel neinvestiční dotaci ve

v ši 1 00 000 Kč na proj ekt: ,,Proťesion alizace svazku obcí Marian ská zahrada 2018" .

2. Úaa;e o hospoda ení s majetkem a dalších finančních operací

V;ikazy:
o Rozvaha,
. Vykaz ziskri a ztráty,
o p íloha ťrčetní závěrky

jsou k nahlédnutí v kancelá i DSO a jsou dostupnó dálkov;fm p ístupem k nahlédnutí na

internetovych strankách svazku.

Y ,kazy obsahují ťrdaje o stavu a vfvoji majetku zaběžny rok - viz p íloha č.2,3 a 4

Tabulka - strušnÝ p ehled r4?ietkq

Majetek uveden v daňovllch z statkovych cenách v Kč

Podrobny rozpis viz vykaz rozvaha k 3 1 . 12.201 8.

3. Stav ríčelovych fond

Svazek obcí netvo í ričelové fondy.

4, Hospoda ení p íspěvkovych organizací z ízenych svazkem obcí

Svazek obcí nez ídil žádnou p íspěvkovou organizaci.

0,000,00Drobny dlouhodoby nehmotny majetek

0,00 0,00Ostatní dloulrodobv nelrmotny m4i etek

0,00Nedokončerry dloulrodobv nelrmotrry mai etek 0,00

0,000,00Pozemky
17 891 ,6093 410,60Stavby

399 973,00 363 L44,00Samostatné movité věci a soubory movitych věcí
0,00 0,00Drobny d loulrocloby lrmo tny mai etek

0,00 0,00Nedokončeny dlouhodoby hmotnv mai etek

0,00 0,00Ostatní dlouhodoby finančrrí majetek



5. Hospoda ení organizací za|oženych svazkem

Svazek obcí nez ídil žádnou organizací,

6. Stav rčelovych fond

Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy.

7, VyriČtování finančních vztahri ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtrim
ve ejné rovně

Dotace do rozpočtu svazku obci MZ za rok 2018 činily celkem 100 000 Kč. Rozpis
p ijat}ch dotací a jejich čerpaní v pruběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly
ádně vyirčtovany. Podrobné vyričtovaní dotací je k nahlédnutí v kancelá i svazku obcí

Mariánské zahrady.

V následující tabulce jsou uvedeny transfery od jednotliv ch člensk; ch obcí svazku.

rÚrr Profesi onalizace DSO Mariánské zahrady 4I22 100 000,00 100 000,00

Bačalky 16 956,00

Běchary 4 3 80'00

Budčeves 2 220,00

Bukvice 17 262,00

Byst ice 34 932,00

Češov 0,00

Dětenice 10 980,00

Dolní Lochov 11397,00

cholenice 3 3 60,00

Chviice í7 466,00

Jič íněves 47 886,00



Kostelec 10 836,00

Libáň 106 230,00

Nemyčeves 35 085,00

Ohaveč 13 539,00

Ostružno 22 947,00

Podhradí 3 1 7 46,00

Rokytňany 14 661,00

Sedliště 14 253,00

Slatiny 54 2B5,00

slavhostice l 5 63 0,00

Staré Místo 24 555,00

St evač 23 B41 ,00

Údrn,ice 23 739,00

Veliš 28 302,00

vitiněves 26 544,00

Vršce 20 577 ,a0

zelenecká Lhota 16 446,00

Židovice 15 273,00

126 1

8. Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení DSo za rok 2018

P ezkoumání hospoda ení provedla (kontrolor pově en; ízením p ezkoumaní) š,irta
Sábrtová, na zák|adé písemné žádosti svazku obcí Mariánská za]tada v souladu
s ustanovením 42 odst. 1, zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení) ve znění
PozdějŠÍchPedPisri,Pedmětpezkoumáníjeurčenziákoneme.+ZO,tZaO4Sb.,opezkoumání
hosPoda ení rizemních samosprávnych celkťr a dobrovolnych svazkri obcí. Kontrola byla
provedena ve dnech 4,10.2018 (dílčí p ezkum) a dne I9.2.20I9 (závěrečné práce).

Závěr zprávy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

Plné znění zPrávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení svazku obcí Mariánskázahradaza
rok 20l8 je samostatnou p ílohou kzávěreěnému ťrčtu (viz p íloha č, 5).



9. Doplňující informace o majetku DSO

Stav zakladního běžného ričtu k3I.12.20I8 KB a.s. 607.725,35 Kč

Návrh na usnesení:

:Y?!"á.hromada vYjad uje souhlas s celoroěním hospoda ením a závěrečnym ričtem za rck
2018 vČetné zPtávY kontrolora pově eného ízením p ezkoumrání hospoda ení svazku obcí
Marianská zal"trada za rok 20 1 8, a ta bez qihrad.

Vypracovala: ing. Tourková Micha ela, učetní DSo
frllI1p4p*
vau k obcÍ

*3*

* ;t 2I7§7e
Bulvice 2S, frisl .liffn

Eliška
DSoMZ

Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:

K závěreČnému Čtu jsou p ílohou potvrzení o vyvěšení v členskych obcích DSo MZ


