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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 SVAZKU OBCÍ 
OLEŠNICKO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

Plnění rozpočtu roku 2018:

Rozpočet na rok 2018 byl schválen na valné hromadě starostů dne 18. 12. 2017, jako
vyrovnaný  ve  výši  příjmů  a  výdajů  241,5 tis.  Kč,  včetně  financování. V roce  2018  byl
rozpočet upraven celkem třemi rozpočtovými opatřeními a jednou změnou rozpisu rozpočtu.

Skutečné  příjmy  činily  530 570,66  Kč,  skutečné  výdaje  činily  466  159,13  Kč,
financování činilo 64 411,53 Kč. Podrobnější členění je uvedeno v následující tabulce: 

2018 Schválen
ý

rozpočet
tis. Kč

Upraven
ý

rozpočet
tis. Kč

Plnění
k 31. 12. 2018

Kč

Třída 1 – Daňové př. 0,0 0,0 0,00
Tř. 2 – Nedaňové př. 10,5 22,7 22 386,66
Tř.  3  –  Kapitálové
př. 

0,0 0,0 0,00

Tř. 4 – Přijaté transf. 211,0 509,0 508 184,00
Příjmy celkem 221,5 531,7 530 570,66
Tř. 5 – Běžné výdaje 241,5 142,7 57 179,13
Tř. 6 – Kapit. výdaje 0 409,0 408 980,00
Výdaje celkem 241,5 551,7 466 159,13
Saldo: 
příjmy – výdaje

-20,0 -20,0 64 411,53

Tř. 8 - Financování 0,0 0,0 64 411,53 
Přijaté  úvěry  a
půjčky

0,0 0,0 0,00

Uhrazené splátky 0,0 0,0 0,00
Prostředky min. let 0,0 0,0 56 771,61
Financ. celkem 0,0 0,0 121 183,14

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2018 121 183,14 Kč

Hospodaření s     majetkem   
V roce 2018 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek c celkové hodnotě 408 980,- Kč,

jednalo se o přístřešky se sedací  soupravou. K 31. 12.  2018 měl  DSO v evidenci  majetek
v celkové hodnotě 989 226,10 Kč.  

Vyúčtování  finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,  rozpočtům krajů,  obcí,  státním
fondům a jiným rozpočtům a k     hospodaření dalších osob:  
Příspěvky jednotlivých členů na činnost svazku:  
Olešnice  256 796,- Kč
Crhov         640,- Kč
Kněževes         704,- Kč
Křtěnov         856,- Kč



Lhota u Olešnice         156,- Kč
Louka         288,- Kč
Rozsíčka         576,- Kč
Ústup         168,- Kč
Přijaté dotace: 248 000,- Kč
Jednalo se o přijatou dotaci  z rozpočtu Jihomoravského kraje,  předmětem bylo poskytnutí
účelové investiční (204 000,- Kč) a neinvestiční (44 000,- Kč) finanční podpory na realizaci
akce  „Obnova  a  dovybavení  turistických  odpočívek  a  rozhleden“  na  základě  dotačního
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje.

Přijaté úvěry: nebyly 

Závěr „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku
obcí Olešnicko dobrovolný svazek obcí, okres Blansko

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Olešnicko dobrovolný svazek obcí
za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Upozornění  na  případná  rizika,  která  lze  odvodit  ze  zjištěných  chyb  a
nedostatků,  která mohou mít  negativní  dopad na hospodaření  svazku obcí
v budoucnu: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 0,0 %
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 0,0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,0 %

IV. Ověření  poměru dluhu svazku obcí  k průměru jeho  příjmů za  poslední  4
rozpočtové  roky  podle  právního  předpisu  upravujícího  rozpočtovou
odpovědnost:
Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného
svazku obcí Olešnicko dobrovolný svazek obcí, okres Blansko je přílohou tohoto závěrečného
účtu.

Přezkoumání  hospodaření  se  uskutečnilo  dne  1.  dubna  2019,  kontrolor  pověřený
řízením přezkoumání: Jana Burgerová za odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  dílčí  přezkoumání se uskutečnilo dne 29.listopadu
2018, kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Burgerová.

PaedDr. Zdeněk Peša v.r.
předseda

Vyvěšeno dne: 10.6.2019
Sňato dne:        28.6.2019
Na elektronické desce vyvěšeno dne 10.6.2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018 dobrovolného svazku obcí.


