
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská
zahrada za rok 2020

(§ 17 zákola č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtu, ve znění

platn;fch předpisů)

1. Úaale o plnění příjmů a výdajů za rok2020 ( údaje jsou v Kč )

Úaaie o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finaněních operacích v plném členění
podle rozpoětové skladby jsou obsaženy v pŤí|oze ě. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku

0,000,000,00
Tídal-Daňové

17 020,0055 000,0055 000,00
Tída2-Nedaňové
p íimy

0,000,000,00
T ída3 -Kapitálové
p íimy

1 056 81 1,001 056 8l 1,009] I 490,00
Tída4-Pijaté
transfery

969 81 1,00969 81 1,00412l 97 ] 490,00
v tom: členské p íspěvley
od obcí

87 000,0087 000,00
neinvestiční p ijaté
transfery od kraíe 4l22 0,00

l 073 83l,001 a26 490,00 1 111 811,00p íimy celkem

I 067 998,50988 200,00 l 085 200,00
Tída5-Běžné
vydaie

0,000,000,00
Tída6-Kapitálové
rydaie

l 067 998,501 085 200,00988 200,00VÝdaie'celkem

5 832,5038 290,00 26 611,00
Saldo: p íjmy -
vÝdaie

Tída8-
Financování

0,000,00 0,00
P ljaté pťrjčky a
věry

0,00 0,000,00Splátky rivěr

5 832,5038 29000 26 61 1,00
Prost edky minul;ich
let



Yykazy

obcí MariánskázaL. ada a jsou součástí závěreéného ťrětu (vykaz FIN 2 - l2M, rozbor ěerpaní
p íjmťr a v daj ).

Svazek obcí v roce 2020 dle čísla smlouvy 20RRD02-0024 obdržel neinvestiční dotaci ve
vyši 87 000 Kč na projekt: ,,Profesionaltzace svazku obcí Mariánská zahrada2020".

2. ÚOa;e o hospoda ení s majetkem a dalších finančních operací

o Rozvaha,
o vykaz ziskri a ztráty,
o P íloha ťrčetní závěrky

jsou k nahlédnutí v kancelá i DSO a jsou dostupné dálkovym p ístupem k nahlédnutí na
internetovych stránkách svazku.

Yykazy obsahují daje o stavu a vyvoji majetku zabéžny rok - viz p íloha é.2,3 a4.

Tabulka - stručnÝ p ehled maietku

Majetek uveden v daňovych ztistatkovych cenách v Kč

Podrobny rozpis víz vykaz rozvaha k 3 1 . 12.2020.

3. Stav ríčelovych fondri

Svazek obcí netvo í čelové fondy.

4, Hospoda ení p íspěvkov ch organizací zíízenych svazkem obcí

Svazek obcí nez ídil žádnou p íspěvkovou organizaci.

Drobny dlouhodoby nehmotny maietek 0,00 0,00

Ostatní dlouhodoby nehmotny mai etek 0,00 0,00

Nedokončeny dlouhodoby nehmotny maietek 0,00 0,00

Pozemky 0,00 0,00

Stavby 62 312,60 46 733,60

samostatné movité věci a soubory movitych věcí 326 3 15,00 289 486,00

Drobny dlouhodoby hmotnv maietek 0,00 0,00

Nedokončeny d louhodoby hmotny mai etek 0,00 0,00

Ostatní dlouhodoby finanční maietek 0,00 0,00



5. Hospoda ení org anizací založenych svazkem

Svazek obc í nezíídil žádnou organizaci.

6. Stav ričelovych fond

Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy

7. Vyríčtování íinančních vztahťr ke státnímu rozpoČtu a ostatním rozPoČtrim

ve ejné rírovně

Dotace do rozpočtu svazku obci MZ za rok 2020 ěinily celkem 87 000 KČ. RozPis

p ijat}ch dotaci a jejich čerpání v prťrběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace bYlY

iá,Í^ě vyričtovany. 
'podrobné 

vyričtování dotací je k nahlédnutí v kancela i svazku obcí

Marianské zahrady.

V následující tabulce jsou uvedeny transfery od jednotliq ch člensk ch obcí svazku.

4l22Profesi analizace DSO MariánskérÚrr

Zaplac.T 
í:: 

rir;p ís pěvky

Bačalky 12 371,00

Běchary 4 020,00

2 355,00Budčeves

22 174,00Bukvice

45 467,a0Byst ice
*v

UeSov 3 5 85,00

I0 7 85,00Dětenice

14 803,00Dolní Lochov

3 390,00Cholenice

2 595,00Chyiice

6 1 453,00Jičíněves

Obec/město

poskytovatel UZ
87 87

Celkem



14 331'Kostelec
L39 973Libáň
45

18Ohaveč
32Ostružno
40Podhradí
16 44a

18 143Sedliště
70

20slavhostice
32 1Staré Místo
29 625St, evač
304Údrnice
36 599Veliš
JJvitiněves
27Vršce
21 3Ze\enecká Lhota

1

156

8. Zprávao vsledku pezkoumání hospodaení DSo za rok 2020

p ezkoumání hospoda ení provedla (kontrolor pově en íízenímp ezkoumání) věra Gilková,

na zákiadě písemné žádosti svazku obcí Mar'ianská zal' ada v souladu s ustanovením 42

odst. 1, zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení) ve zněli pozdějších p edpisri,

p edmět p ezkoumání je určen zéko_nem t,. +zotzoo4 Sb,, o p ezkoumání hospoda ení

rizemních ,u*o.p.áurr;láh celk a dobrovoln; ch svazkri obcí. Kontrola byla provedena ve

dnech 7.I0.2020(dllei prezmm) a dne 2I.2.20zl (závěrečné práce).

Závér zprávyz

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

plné znění zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení svazku obcí Mariánskázahradaza

rok2020 je samostatnou p ílohou k závěrečnému riětu (viz p íloha č, 5),

N

Slatiny

Židovice



g. Doplňující informace o majetku DSO

Stav základního běžného ričtu k3LI2,2020 KB a.s. 647.4t3,35 Kč

Návrh na usnesení:

,,Valná hromada vyjad uje souhlas s celoročním hospoda ením a závéreČnym riČtem za rok

2020 vóetné zprávy kontrolora pově eného ízením p ezkoumání hospoda ení svazku obcí

Marianská zahr ada za rok 2020, a to bez u.ihrad.

Vypracovala: ing. Tourková Michaela, rčetní DSO
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Eliška

Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:

K závěrečnému čtu jsou p ílohou potvrzení o vyvěšení v členslEch obcích DSO MZ

F,

MZ


