
sestavený k 31.12.2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Sdružení obcí Doubravka

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

IČO

Adresa

Kontaktní údaje

70821364

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Boleslavská 171

Luštěnice

29442   

telefon

fax

e-mail

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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POL Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)

2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 115 900,00 115 900,00 115 858,00

2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 9,96

116 000,00 116 000,00 115 867,962xxx Nedaňové příjmy

116 000,00 116 000,00 115 867,96Vlastní příjmy   (třídy 1+2+3)

POL Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)

5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 1 578,00 1 578,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 10 000,00 10 000,00

5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 900,00 3 900,00 3 327,50

5169 Nákup ostatních služeb 59 000,00 9 000,00 8 775,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 8,00 1,81

116 000,00 24 486,00 23 682,315xxx Běžné výdaje   (třída 5)
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III. Financování

Název položky
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 - - -

Krátkodobé financování z tuzemska

+

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 - - --

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8113 - - -+

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 - - --

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 - 91 514,00- 92 185,65-+/-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 - - -+

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 - - --

Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 - - -

Dlouhodobé financování z tuzemska

+

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 - - --

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8123 - - -+

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 - - --

Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech 8125 - - -+/-

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 - - -+

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 - - --

Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 - - -

Krátkodobé financování ze zahraničí

+

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 - - --

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8213 - - -+

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 - - --

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8215 - - -+/-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 - - -+

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 - - --

Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 - - -

Dlouhodobé financování ze zahraničí

+

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 - - --

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8223 - - -+

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 - - --

Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech 8225 - - -+/-

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 - - -+

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 - - --

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru

8901 - - -

Opravné položky k peněžním operacím

+/-

Nerealizované kurzové rozdíly 8902 - - -+/-

Financování (součet za třídu 8) - 91 514,00- 92 185,65-

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 - - -+/-

Název bankovního účtu
Počáteční stav

k 1.1.
Stav ke konci
vyk. období

Obrat

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Základní běžný účet ÚSC 296 425,29 388 610,9492 185,65

Běžné účty fondů ÚSC - --

Běžné účty celkem 296 425,29 388 610,9492 185,65

Pokladna - --
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Název bankovního účtu
Schválený
rozpočet

Skutečnost
Rozpočet po

změnách

V. Peněžní fondy - informativně

Počáteční zůstatek - --

Příjmy celkem - --

Výdaje celkem - --

Obrat - --

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) - --

Změna stavu - --

Financování - třída 8 - --

VI. Majetek

Název majetkového účtu
Počáteční stav 

k 1.1.
Obrat Konečný stav

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 19 083 421,90 - 19 083 421,90

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospdoaření DSO Doubravka za rok 2019 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, Odborinterního
auditu a kontroly ve dnech 6.11.2019 a 5.2.2020.
 
Přezkoumávání bylo provedenona základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád).
 
Závěr zprávy:
 
Při přezkoumání hospodaření DSO Doubravka za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a)zákona č. 420/2004 Sb.)

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

DSO Doubravka má zřízený účet u Komerční banky:
č.ú. 27-6276510287/0100
 
 
Rada DSO Doubravka schválila rozpočet na rok 2019 dne 18.12.2018 jako vyrovnaný. 
V roce 2019 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření.
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Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Osoba odpovědná za rozpočet

Statutární zástupce

Strana

5 z 5

10.06.2020

15:31:30
Z dat systému GINIS Express vytiskl Petra Boříková

Finanční okruhy - Účetnictví 6.20.0 (Doubravka_účto), verze: 2019.01


