
Devět křížů dobrovolný svazek obcí  Sokolská 44, Přibyslavice  PSČ  664 83

Závěrečný účet svazku za rok 2016 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje 

svazek obcí Devět křížů  závěrečný účet za rok 2016: 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 v Kč

schválený rozpočet          upravený rozpočet      skutečnost 

-------------------------------------------------------------------------------------------------    

Příjmy celkem             1 199 400                      1 199 400  1 364 244,76 

Běžné výdaje 1 149 400 1 197 400  1 123 939,22 

Kapitálové výdaje        50 000   2 000        0,00 

Výdaje celkem 1 199 400 1 199 400  1 123 939,22 

Saldo: příjmy-výdaje       240 305,54 

Financování 0 0   -240 305,54 

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2016: 2 044 832,53 Kč 

Zůstatek v pokladně k 31.12.2016: 22 273 Kč 

Údaje o plnění rozpočtu a dalších finančních operacích dle rozpočtové skladby jsou 

obsaženy ve výkazu FIN 2-12, příloha č.1 

2) Hospodářská činnost svazku

Svazek nemá žádnou hospodářskou činnost 

3) Hospodaření s majetkem

V roce 2016 se nenavýšil ani nesnížil majetek svazku.  

Výsledek inventarizace : nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření ÚSC a DSO společností EKOAUDIS, spol.s r.o., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, 

dne 8.12.2016, 25.1.2017 a 21.3.2017. 



ZÁVĚR  A  VÝSLEDEK  PŘEZKOUMÁNÍ 

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 

2016 na základě údajů o ročním hospodaření svazku. Za hospodaření, které bylo předmětem 

přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární 

orgán svazku. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích 

přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 

420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací 

požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského 

výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. 

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrových způsobem 

s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu

pro své vyjádření. 

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu

a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů

o nákladech  a výnosech hlavní činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích

a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků

ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo 

rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví svazku a nakládání a hospodaření s majetkem státu, 

s nímž hospodaří svazek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování 

veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle 

zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických 

a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

zřizování věcných břemen k majetku svazku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování 

povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními 

předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení 

účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho 

provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. 

Při přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a 

nedostatky. 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Devět křížů k 31. prosinci 2016 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla 

k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) 

ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření uvedenými v bodech II, III, 

IV a V této zprávy. 

Příloha č.2 : zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

5) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016

Poskytnuto – komu                             účel                                   výše 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ___                                            ___ 0 



6) Cizí prostředky - přehled splátek úvěru

       Účel                          výše úvěru              roční splátka                zůstatek 

      --------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 0 

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v sídle svazku v kanceláři 

Obecního úřadu Přibyslavice ve dnech : 

       Po  12.00 – 17.00 

       St   12.00 – 17.00 

      Vyvěšeno dne: 14.7.2017 

       Sňato : 

      Schváleno valnou hromadou svazku dne : 29.6.2017 

Aleš Tunkr  

předseda svazku 

31.12.2017
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