Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro plynofikaci oblasti
Bransouze a okolí za rok 2021
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)

Údaje o svazku obcí:
Adresa: Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, Kouty 11, 675 08 Kouty
IČO: 70435227
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u KB, a.s. pobočka Třebíč č.ú. 19-7754180257/0100
Členské obce v roce 2021: Čechtín, Červená Lhota, Kouty, Horní Smrčné, Radošov, Chlum,
Svatoslav, Bransouze, Číchov, Brtnice-Panská Lhota, Brtnice – Dolní Smrčné
Svazek obcí má volené orgány svazku - výbor svazku a dozorčí radu svazku.
Zpracování účetní agendy svazku: Veškerá agenda svazku je počítačově zpracována
programem GORDIC Jihlava.
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021:
Plnění k 31. 12. 2021

Rozpočet upravený

Třída 2 – nedaňové příjmy

696.051,00 Kč

99,99 %

Příjmy celkem:

696.051,00 Kč

99,99 %

Třída 5 – běžné výdaje

631.736,63 Kč

99,84 %

Výdaje celkem:

631.736,63 Kč

99,84 %

Třída 8 – financování (zapojení vlastních
úspor)

64.314,37 Kč

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou
uvedeny v příloze č. 1 návrhu závěrečného účtu a v plném členění podle rozpočtové skladby
k nahlédnutí u účetní svazku – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.
Rozpočet na rok 2021 byl schválen 16.12.2020 výborem svazku.

Údaje o hospodaření s majetkem svazku obcí k 31. 12. 2021
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2021 na základě
pokynu předsedy svazku. V prosinci 2021 byl zveřejněn záměr prodeje plynárenského
zařízení v majetku svazku. Došlo k přecenění majetku na reálnou hodnotu dle tržní ceny a
rozdíl v ocenění byl účtován na jiné oceňovací rozdíly. Majetek byl přeúčtován na účet 036 –
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji. Po dobu ocenění majetku reálnou hodnotou
se neúčtuje o oprávkách a časovém rozlišení investičního transferu. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou k nahlédnutí v zápisech o provedené inventarizaci u účetní svazku.

021 stavby

k 31. 12. 2020
47.618.650,70 Kč

k 31. 12. 2021
0,00 Kč

0,00

1.700.000,00 Kč

036 majetek určený k prodeji
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Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro plynofikaci oblasti
Bransouze a okolí za rok 2021
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)

Stavy účtů k 31.12.2021:
Základní běžný účet u KB:

1.075.922,13 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2021
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti svazku obcí a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí dne 12.11.2021 jako dílčí přezkoumání a dne 17.3.2022 jako
konečné přezkoumání pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu pro Kraj Vysočina se
sídlem v Jihlavě ing. Šárkou Simandlovou.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci oblasti
Bransouze a okolí za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření je nedílnou přílohou závěrečného účtu (příloha č. 2).
Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně ode dne vyvěšení
na úřední desce nebo ústně na zasedání výboru svazku, ve smyslu § 39 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu
musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
výboru svazku až do zveřejnění schváleného závěrečného účtu.
Přílohy:

č. 1 – Detailní rozpis plnění rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení vlastních
úspor (VÝKAZ - Návrh závěrečného účtu za rok 2021)
č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2021
Jsou vyvěšeny na internetových stránkách svazku (http://soppob.8u.cz) a
úředních deskách členských obcí.

Přílohy:

Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2021
Rozvaha za období 12/2021
Výkaz zisku a ztráty za období 12/2021
Výkaz Příloha
Zápisy o provedených inventurách
Vše je k nahlédnutí u účetní svazku v kanceláři obecního úřadu Kouty
v úředních hodinách.

Sestavila: Božena Jonášová, účetní svazku
V Koutech dne 21. 3. 2022
Miloš Dočekal, předseda svazku
Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne: 21. 3. 2022

Vyvěšeno:
Sejmuto:

…………………
…………………

Potvrzení o vyvěšení: …………………………

(Vyvěšeno na úředních deskách členských obcí minimálně 15 dnů před zasedáním výboru svazku až
do zveřejnění schváleného závěrečného účtu).
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