Svazek obcí CYKLOSTEZKY
Se sídlem Hořín 19, 276 01 Mělník
IČO 75132206

NÁVRH

Závěrečného účtu
Svazku obcí CYKLOSTEZKY
za rok 2021

1. Rozpočet Svazku na rok 2021 včetně jeho úprav
Valná hromada Svazku obcí CYKLOSTEZKY (dále jen Svazek) schválila na svém zasedání
dne 30.3.2021 rozpočet Svazku na rok 2021.
Schválená rozpočtovaná výše Příjmů činila 200.000,-Kč a výše Výdajů činila 606.000,-Kč.
Předsednictvem Svazku bylo na jeho zasedání dne 30.12.2021 schváleno 1. rozpočtové
opatření, kdy na straně příjmů došlo k úpravě o +3900,-- Kč, rozpočtované Příjmy celkem
činily 203900,-- Kč a Náklady na výdaje byly sníženy o 515.000,-- Kč, na výsledných
91 000,-- Kč..
Snížení rozpočtu na položce 5171 Opravy a udržování o 500 tis. bylo způsobeno
neprovedením plánovaných oprav mostku u Hořína. Do konce roku nebyl k dispozici vhodný
projekt a proto nemohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele a oprava provedena.
Příloha č. 1

FIN 12/2021

2. Rozvaha k 31.12.2021 včetně všech jejích příloh
Celé znění rozvahy a její přílohy tvoří nedílnou součást tohoto závěrečného účtu.
Výňatek :
AKTIVA celkem

66,116.412,88 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

65,490.659,63 Kč

z toho: - pozemky
stavby

20.600,-- Kč
65,470.059,63 Kč

PASIVA celkem

66,116.412,88 Kč

Vlastní kapitál

66,116.412,88 Kč

Výsledek hospodaření

946.254,50 Kč

Příloha č. 2 ROZVAHA + Příloha ÚSC

3.Přehled obdržených dotací
pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 203.900,00- Kč

4.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
Celé znění výkazu pro hodnocení rozpočtu ÚSC a DSO je nedílnou součástí této zprávy.
Součást přílohy č 1 FIN 12/2019

5. Inventarizace majetku
Předsednictvo Svazku stanovilo na svém zasedání dne 30.12.2021. Plán inventur za rok 2021
na leden 2022. Fyzická Inventarizace proběhla 31.1.2022, nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
Přezkoumání hospodaření Svazku (audit) bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb..
Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 2.12.2021 a konečné přezkoumání hospodaření
Svazku dne 24.3.2022, v obou případech kontrolními pracovnicemi Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Kopie kompletní Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku Obcí Cyklostezky
za rok 2021 je přílohou Závěrečného účtu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cyklostezky za rok 2021
je dle zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 3, písm. a) a v souladu se zákonem 255/2012 Sb.
Konečný výrok této Zprávy zní: Při přezkoumání hospodaření DSO Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Příloha č. 3 Zpráva

Petr Fous – předseda Svazku

Návrh ZÚ vypracovala: Danuše Smolová

