Svazek obcí Máchův kraj
nám. Republiky 193, 472 01 Doksy, tel. 487 882 412
Závěrečný účet
Svazku obcí Máchův kraj 2018, IČ 71202056
(schválený)
Plnění rozpočtu (viz. příloha č. 1) - Příjmy byly naplněny na 101 %
ve
výši4 877 164,20 Kč, výdaje jsou čerpány ve výši 99,33 % 5 579 437,14 Kč.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen členskou schůzí dne 28. 11. 2017 usnesením č.
23/17 ve výši 2 461 278 na straně příjmů a 3 162 063 na straně výdajů. Jedná se o
schodkový rozpočet, kde schodek je kryt rezervou financování akce „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji z roku 2017.
 Během roku byla přijata 3 rozpočtová opatření schválená schůzí členských obcí dne
27. 3. 2018 usn. č. 6 /2018, dne 12. 6. 201 usn. č. 12/2018, dne 11. 12. 2018 usn. č. 19/2018
a Rozpočet je po úpravách ve výši 4 876 772,08 Kč na straně příjmů, 5 617 116,33 Kč na
straně výdajů a – 740 344,25 Kč je položka financování, která vyrovnává bilanci rozpočtu a
jedná se o zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let.
 Návrh rozpočtu na rok 2018 byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích
II.
Výsledek hospodaření: dle výkazu zisku a ztrát skončilo hospodaření DSO ztrátou
ve výši 25 265,79 Kč.
III.
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. 2018
942 120,69 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018
239 781,35 Kč
Č. účtu 94-6417421/0710 ČNB
Počáteční stav k 01. 01. 2018
132,05 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2017
198,45 Kč
IV.
Majetek: Na základě plánu inventur schváleného 28. 11. 2018 byla provedena
inventarizace majetku a závazků 2018 v celkovém objemu 4 134 510,35 Kč, nebyly zjištěny
schodky, manka ani inventarizační rozdíly. K vyřazení byl navržen majetek v hodnotě
102 340,00 Kč z důvodu zastaralého a nefunkčního majetku. Inventarizaci provedli na
základě stanov svazku členové revizní komise. Inventarizace proběhla v období od 1. 1.
2019 do 31. 1. 2019.
V.
Pohledávky svazku: Svazek obcí neeviduje žádné krátkodobé pohledávky. Bylo
vystaveno 19 faktur obcím na členské příspěvky v hodnotě 90 581,00 Kč
VI.
Závazky města
Svazek obcí nemá žádné závazky na účtu 321 - Dodavatelé. Všechny faktury byly uhrazeny.
VII. Přiznání k dani
Svazek neměl povinnost podat daňové přiznání, protože v roce 2018 neměl žádné příjmy
podléhající dani z příjmu právnických osob.
VIII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
0000 4121 Členské příspěvky obcí 90 581,00 Kč
0000 4116 Přijatá dotace na projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
v Máchově kraji – z dotace byly pořízeny kompostéry a 4 ks štěpkovačů.
Veškeré finanční vztahy byly vypořádány.
VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 (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. Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 16. 11. 2018 a závěrečné dne 10. 5.
2019. Kontrolu provedly kontrolorky Krajského úřadu v Liberci z pověření vedoucího odboru
kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

I.

IX.
Projednání závěrečného účtu – závěrečný účet společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření bude předložen k projednání členské schůzi svazku .

Svazek obcí Máchův kraj
nám. Republiky 193, 472 01 Doksy, tel. 487 882 412
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

Ing. Karel Schreiner v. r.
předseda svazku obcí

Přílohy:
č. 1 Členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby (Výkaz FIN 12/2018)
č. 2 Rozvaha
č. 3 Výkaz zisku a ztráty
č. 4 Příloha
č. 5 Přehled o změnách vlastního kapitálu
č. 6 Inventarizační zpráva
č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018

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
Zpracovala: Machytková Kamila – účetní svazku

Schváleno členskou schůzí dne 11. 6. 2019 usnesením č. 10/2019
Zveřejněno dne: 12. 6. 2019

