Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu
IČO 71225587, Milíčovice 40

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

za rok 2009
Účetní závěrka – výsledek hospodaření svazku obcí za rok 2009
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR

(4112)
(4116)

0,- Kč
0,- Kč

Účelové dotace
V roce 2009 nebyly poskytnuty ani čerpány žádné dotace

poskytnuto
0,- Kč

čerpáno
0,- Kč

Rozpočet dobrovolného svazku obcí na rok 2009
Rozpočet dobrovolného svazku obcí pro rok 2009 byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku obcí
dne 8.4.2009, a to ve výši příjmů 1.000,- Kč, výdaje ve výši 104.000,- Kč, financování 103.000,- Kč, rozpočet
dobrovolného svazku obcí byl schválen schodkový. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na vývěskách jednotlivých
obcí dobrovolného svazku obcí, a to od 8.4.2009 obce a sňat byl 24.4.2009. Rozpočtové provizorium na rok
2009 bylo schváleno 17.12.2008. V roce 2009 byla schválena rozpočtová opatření č. 1 a 2 takto:
Rozpočtové opatření č. 1 dne 11.11.2009, příjmy 0,- Kč, výdaje 2.900,- Kč, financování 2.900,- Kč
Rozpočtové opatření č. 2 dne 15.12.2009, příjmy 0,- Kč, výdaje -500,- Kč, financování -500
,- Kč.

Rozpočet dobrovolného svazku obcí a jeho plnění (v Kč)

Příjmy celkem po konsolidaci
- daňové
- nedaňové
- kapitálové
- dotace

schválený
1.000,0,1.000,0,0,-

upravený
1.000,0,1.000,0,0,-

skutečnost
552,26
0,552,26
0,0,-

Výdaje celkem po konsolidaci
- běžné
- kapitálové

104.000,104.000,0,-

107.400,107.400,0,-

20.580,20.580,0,-

Saldo příjmů a výdajů

-103.000,-

-106.400,-

-20.027,74

Účetní výsledek hospodaření
K 31. 12. 2009

-20.027,74

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2009
Běžný účet – Česká spořitelna

84.095,01 Kč

Kapitálové příjmy celkem

0,- Kč

Kapitálové výdaje celkem

0,- Kč

Do oprav dodavatelským způsobem dobrovolný svazek obcí vložil (5171)

0,- Kč

Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
0,- Kč

Inventarizace majetku
Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu jednatele Odkanalizování obcí v Národním parku
Podyjí a v jeho ochranném pásmu ze dne 15. 12. 2009 ke dni 31. 12. 2009

Vedení účetnictví
Svazek obcí účtoval v roce 2009 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.
Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2009
Výkazy FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC a Rozvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách
po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit jak
písemně ve lhůtě do 30.6.2010.

