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ÚCale o rozpočtu D§O za rolr 2018

Dne 7,12.2017 předsednictvo §vazku schválilo rozpočet svazku na rok ?01B,

V průběhu roku byla přijata rozpočtová opatření ť. 1-2.

Z} Údaje o

plnění příjmů a výdajů za rok 20t8
§chválený
rozpočet

Třída 1- Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňovó příimv
Třída 3 - Kapitátové příjmv
Třída 4

-

Přiiaté transťery

Příjmy celkern

lrloa5-BezneVvqale

- kapitálové výdaíe
výdaie celkem
§aldol Příjmy - Výdaje
Financování celkem
Třída §

vKč
0,00
2.750,500,00

0,00
0,§0
2.750.500,00
z.750,500,00
0,00
2.750.500,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet

vKč

0,00
3,21§.900,00
0,§0
390,CIo0,00

3.605.900,0§
3,067,000,00
77.000,00
3.144.000,00

Plnění

ťo plnění

k 3l",1"2.201B

k upraveném

vKč
CI,00

3.215.51"§,62

0,00
390"000,00
3.§05.5].§,62

u rozpočtt.r
0,00
99,99
0,00
],00.fiCI

99,99
95,90

2.94t32a,76

46]".900,00

76,173,00
3.018.033,?6
588.021,86

_461.900,CI0

-§88"021,86

9B,93

95,99

I27,3t
L27,3t

Údale o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančníchoperacích v plném členěnípodle rozpočtové
skladby jsou obsaženyv příloze č" 1, která je uveřejněna na elektronické úřednídesce" l( nahlÉdnutítéž
v kancelářijednatelky svazku v budově městského úřadu Liběchov.

lJ tjdaje

o hospodařenís majetkem a o dalšíchfinančnícíroperacích

V souladu s ustanoveními zákona č" §63/1991Sb", o účetnictví,v platném znění, vyhláškou č.
410/2009 §b., vyhláškou č" 27a/zaffi Sb,, o inventarizaci majetku a závazku a směrnicí pro

provedeníinventarizace byla provedena řádná inventarizace veškeréhomajetku

a závazků k datu

31"12.2018,
lnventarizačnízpráva je k nahlódnutív kancelářijednatelky svazku v budově městského úřadu
Liběchov.

Výňatek z rozvahy k 3X.,12"201,8
AKT|VA
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobri finančnímajetek celkem
Dlouhodobé pohledávky cell<em
Zásoby celkem
l(rátkodobé pohledávky celkem
KrátkorJObý finančnímajetek celkem

pA§lVA

8.§52.67§,98l(č
0,00 Kč
5.754.573,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,0ú Kč
300,CI02,30l(č
2,598"103,68 Kč
8.65?.678,9& Kč
7.]"56.].66,49 Kč

Jměníúčetnijednotky
Fondy účetníjednotky
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé závazky

CI,00 Kč

986,646,49 Kč
0,00 Kč
509"866,00 Kč

KrátkOdobé závazky

finančrihq maietku k 3X.,12.2018
231" - Základní běžný účetúzemníchsamosprávných celků
2§1* Pokladna

§tqv. krállio{qb"Řh.o_

ž,560"654,68 Kč
37.44§,00 Kč

VÝsledek hospodaření k 31._12.2018
2"455.029,98 Kč
2.824"380,17 Kč

Náklady celkem

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

4J

369.350,19 Kč

vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rnrpoČtrlm veřejné Úrovně
Vyúčtovánífinančních

Dobrovolný svazek obcí Boži Voda v roce 201-8 neobdržel žádnou dotaci"
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospedaření OSO za rok 201B

přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem §tředočeského kraje, odborem internÍho
auditu a korttroly, v souladu se zákonem č.420/?0a4 5b,, o přezkoumání hospodaření dne 13.9.2018 a
9"4"2019.

Kompletní Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BožíVodake dni 33-,12.2CI18 je nedílnou
součástízávěrečného účtu(příloha č. 2}. Příloha je zveřejněna na elektronícké úřednídesce. K nahlédnutí
téžv kancelářijednatelky svazku v budově městského úřadu v Liběchově..
Závěr přezkoumání
při přezkoumání hospodaření D§O Boži Voda podle §2 a §3 zákona č.42al2aú4 Sb", ve znění pozdějších
pře dpisů

l

bvly zji§těny nedostatky spočívajícív:
(§ 10 odst" 3 písm" c) zákona č, 420/2ú04 §b.)

Neodstraněnínedostatků zjištěných přidílčímpřezkoumání"
při dílčímpřezkoumání byly zjištěny následujícíchybr1 a nedostatky * poruŠeny níŽe uvedené
předpisy:

-

Zákon Č.25al2aa Sb., o rozpočtových pr"avidlech územníchrozpočtů,ve zněnípozdějších
předpisů § 39 odst. 9, neboť:
Dobrovolný svazek obcí BožíVoda nedoložíl zveřejnění návrhu Závěrečného účtuza rol< 2017 na
úřední desce a na webových stránkách gbce DolníZimoř, Dále město Liběchov na svých
webových stránkách zveřejnilo návrh závěrečného účtuza rok 2017 dne 18.6.2018, tím
nemohla být splněna lhůta 15 dnů zveřejnění před jeho projednáním.

ruÁvnH u§NE§ENí:
Členská schŮze svazku schvaluje celoročníhospodaření svarku a závěrečný účetsvazku za rok 201&
vČetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ke dni 3í,.lt"2018 s výhradami ve Zprávě uvedených
a přijímá toto opatření. Fředsednictvo se bude snažit v členských obcích pečlivě kontrolovat dodržování

termínů zveřejňování stanovených dokumentů na jejich úředních deskách.

přílohv závěrečného účtu
Příloha č" r - Údaje o pínění rozpočtu přúmů a výdajů v plném členěnídle rozpočtovéskladby
Příloha č"2*Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeniza rok 2018

Zprávu zpracovala: Lada Nováková, účetníD§0

V Liběchově dne 29,4"20]-9
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