
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská
zahrad,a za rok 2021

(§ 17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platn;ých předpisů)

1. ÚOale o plnění příjmů a výdajů za rok2021 ( údaje jsou v Kč )

Tída1-Daňové
p íimy 0,000,,00 0,00
Tída2-Nedaňové
p íimy 50 000,00 50 000,00 23 120,00

T ída3 -Kapitálové
P ,íimrz 0,00 0,000,00
Tída4-Prijaté
transfery 945 879,00 939 254,00 939 254,00
v tont: členské p íspěvlry
od. obcí 4l2 l 945 879,00 839 251,00 839 254,00
neinvestični p ijaté
transfery od kraíe 4l22 0,00 l00 000,00 l00 000,00
p íimy celkem 962 37 4,00995 879,00 989 254,00

Tída5-Běžné
vydaie 988 200,00 93 8 200,00 872 407,50
Tída6-Kapitálové
vYdaie 0.,00 0,00 0,00

Vvdaie celkem 988 200,00 938 200,00 872 407,50

Saldo: p íjmy -
vydaie 7 679,00 5l 054,00 89 96ó,50

Tída8-
Financování

P ,jaté prijčlcy a
věry 0.,00 0,,00 0,00

Splátky rivěrťr 0,00 0,00 0,00

Prost edky minulych
1et 7 6]9,00 51 054,00 89 966,50

,ry

Úaa3e o plnění rozpočtu p íjmťr, q dajri a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v pŤíIoze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kancelá i svazku



obcí Mariánská zahrada a jsou součástí závilečného účtu (výkaz FIN 2 - 72M, rozbor ěerPaní

příjmů a výdajů).

Svazek obcí v roce 202I dle čísla smlouvy 21RRD02-0022 obdrŽel neinvestiČní dotaci ve

výši 100 000 Kč na projekt: ,,Profesionalizace svazku obcí Mariánská zahrada2}2|".

2, úoale o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Yýkazy:
o Rozvaha,
o yýkazzisků a ztráty,
o Příloha účetní závérky

jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO a jsou dostupné dálkoqým přístupem k nahlédnutí na

internetových stránkách svazku.

yýkazy obsahují údaje o stavu a rnývoji majetku zabéžný rok - viz Příloha é.2,3 a 4.

Tabulka - stručnÝ p ehled maietku

Majetek uveden v daňovych z statkovych cenách v Kč

Podrobny rozpis viz vykaz rozvaha k 3l .12.2021

3. Stav ričelovych íbnd

Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy

4. Hospoda ení p íspěvkovyeh organizacízíízenych svazkem obcí

Svazek obcí nez ídil žádnoup íspěvkovou organizaci.

\

0,000,00dloulrodo
0,000,00etekOstatní
0,000,00etek}.{ dlouhodo
0,000,00Pozernky

31 154,6046 733,60Stavby
252 65],00289 486,00Samostatné movité věci a soubory vec1

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00Ostatní dlouhodoby fi nanční majetek

DrobnÝ dlouhodoby hrnotny majetek

Nedokončeny dlorrhodoby hmotnv mqietek



5. Hospoda ení org anizací za|oženych svazkem

Svazek obcí nezíídil žádnou organizaci.

6. Stav ríčelovych fond

Svazek obcí netvo í ťrčelové fondy

7. Vyríčtování finančních vztahri ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpoČtrim
ve ejné rovně

Dotace do rozpočtu svazku obcí MZ za rok 2021 čínily celkem 100 000 Kč. Rozpis
p ijat}ch dotací a jejich čerpaní v pruběhu roku202I je zpracovrán v tabulce. Dotace byly
ádně vy čtovány. Podrobné vyričtování dotací je k nahlédnutí v kancelá i svazku obcí

Mariánské zaluady.

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

4I22 100 000,00 100 000,00KUKK Profesi onalizace DSO Mariánské zahrady

Bačalkru 2 385,00

Běchary 3 960,00

Budčeves 2 355,00

Bukvice 22 253,0a

Byst ice 45 577 ,00

Češov 3 525,00

Dětenice 10 740,00

Dolní Lochov l4 882,00

cholenice 3 3 60,00{

Chyiice 2 550,00

Jičíněves 62 33 1,00



14 33 1,00I(ostelec

145 569,00Libáň

45 593,00Nemyčeves

20 a43,00Ohaveč

30 048,00Ostružno

41 480,00Podhradí

1 860,00Rokytňany

18 3 46,0aSedliště

]0 459,00Slati,ny

20 521,00slavhostice

32 286,00Staré Místo

3 0 141 ,00St evač

30 726,00Údrnice

36 7 10,00Veliš
34 253,00vitiněves

2] 278,00Vršce

21 779,00Zelenecká Lhota

1 785,00(

Židovice

42

8. Zpráva o vysledku p ezkoumání hospoda ení DSO za rok2021

P ezkoumání hospoda ení provedla (kontrolor pově eny ízením p ezkoumání) Věra Gilková,
na zék\adé písemné žádosti svazku obcí Mariánská zahrada v souladu s ustanovením 42

odst. 1, zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zízeni) ve znění pozdějších p edpisri,

p edmět p ezkoumání je určen zákonem ě, 42012004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení

rizemních samosprávn ch celk a dobrovolnych svazkri obcí. Kontrola byla provedena ve

dnech 6.10.2021(dílčí p ezkum) a dne 19.|.2022 (závěrečné práce).

Závér zprávyz

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném p ezkoumaní hospoda ení svazku obcí Marianskázahradaza
rok2a2l je samostatnou p ílohou k závěreěnému ričtu (viz p íloha ě. 5).

,*



f,

9. Doplňující informace o majetku DSO

Stav základního běžného ričtu k 3Ll2.2021 KB a.s. 737.379,85 Kč

Návrh na u ne ení:

,,Yalná hromada vyjad uje souhlas s celoročním hospoda ením a závérečnym ričtem za rck
202l včetné zprávy kontrolora pově eného ízením p ezkoumrání hospoda ení svazku obcí
Mariánská zahtaďa za rok 202I, a to bez vyhrad.

Vypracovala: ing. Tourková Michaela, ťrčetní DSO

rAfi fiDA
vffi k ohcí

aD
-"Í-

ffis: ?13*Ts?
Bukvic* 2& s$fi$l .ličín

Eliška
p edseda DSO MZ

Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne :

P ipomínlcy k závěrečnému čtu m žete uplatnit v kancelá i Mariánské zahrady do 3I.5,2022.

K zóvěrečnému čtu jsou p ílohou potvrzení o rylvěšení v členslcych obcích DSO MZ.

,r


