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Mgr. Robert Šturala

Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2020 v souladu s ust. § 43 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládám výboru svazku obcí Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za
rok 2020.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční
hospodaření svazku obcí.

Svazek obcí je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 Svazku obcí Dyje, kterou provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní
a právní – oddělení přezkumu obcí, ze které vyplývá, že přezkoumáním hospodaření svazku nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, je uvedena v příloze č. 1 Závěrečného účtu.

Z tohoto důvodu doporučuji, aby výbor svazku přijal usnesení o schválení závěrečného účtu bez výhrad.

Zpracovala:

Zdeňka Táborská, účetní

………………………………………………..

Předkládá:

Mgr. Robert Šturala, předseda

………………………………………………..

Vyvěšeno: ………………………….
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I.

Hospodaření Svazku obcí Dyje za rok 2020

1. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními
předpisy, byla provedena řádná roční závěrka Svazku obcí Dyje k 31.12.2020. V termínech stanovených
vyhláškou byly zpracovány požadované účetní a finanční výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha).
Výsledek hospodaření Svazku obcí Dyje činí zisk ve výši 43.826,64 Kč.
2. Celkové příjmy svazku za rok 2020 činily 88.499,64 Kč celkové výdaje za rok 2020 činily 35.437,05 Kč.

II.

Plnění rozpočtu příjmů

Daňové příjmy – Svazek obcí Dyje neobdržel žádné daňové příjmy.
Nedaňové příjmy – Svazek obcí Dyje přijal dary ve výši 1.900,- Kč.
Kapitálové příjmy – Svazek obcí Dyje neobdržel žádné kapitálové příjmy.
Přijaté transfery
•
•

členské neinvestiční příspěvky (21,- Kč/os/rok od každé obce) od obcí činili 83.328,- Kč,
Obec Jevišovice poskytla svazku dar ve výši 3.000,- Kč.
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Rozpočtové příjmy

III.

Plnění rozpočtu výdajů

Běžné výdaje – nižší než v roce 2019.

Rozpočtové výdaje
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Údaje o plnění příjmů, výdajů a dalších finančních operacích jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 M, který je
přílohou č. 2 Závěrečného účtu.

IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Svazek obcí Dyje v roce 2020 nepřijal žádné úvěry a půjčky.

V.

Stavy a obraty na bankovních účtech

Svazek obcí má dva bankovní účty, u ČS, a.s. a u ČNB s celkovým zůstatkem k 31.12.2020 335.427,82 Kč –
ČS 286.779,29 Kč, ČNB 48.648,53 Kč.
Příjmy k 31.12.2020

88.499,64 Kč

Stav BÚ k 31.12.2019

282.365,23 Kč

Výdaje k 31.12.2020

35.437,05 Kč

Stav BÚ k 31.12.2020

335.427,82 Kč

VI. Rozpočet a rozpočtová opatření
1. Svazek obcí Dyje hospodařil od 01.01.2020 na základě schváleného rozpočtového provizoria, které bylo
schváleno 6.11.2019 výborem svazku. Rozpočet svazku pro rok 2020 byl schválen Výborem Svazku obcí
Dyje 27.05.2020 Rozpočtové příjmy činily celkem 84.800,- Kč , financování 282.000,- Kč a výdaje
366.800,- Kč.
2. Svazek obcí Dyje prováděl rozpočtová opatření. Pověřen prováděním rozpočtových opatření a
následnému předložení výboru Svazku obcí Dyje, na vědomí na nejbližším zasedání, byl předseda svazku.
Svazek obcí Dyje provedl 2 rozpočtová opatření v celkovém objemu 3.900,-- Kč.
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Přehled rozpočtových opatření 2020

VII. MAJETEK

Svazek obcí Dyje nepořídil v roce 2020 žádný nový majetek a účtoval o odpisech stávajícího majetku dle
odpisových plánů.
Návrh Závěrečného účtu SO Dyje za rok 2020
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Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek svazku byla provedena za základě Plánu inventarizací na rok 2020
za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
prováděcího předpisu č. 270/2010. Bylo postupováno v souladu se Směrnicí o provádění inventarizace majetku
a závazků Svazku obcí Dyje.
Hlavní inventarizační komise sestavila „Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace ke dni
31.12.2020. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Svazek obcí Dyje nepřijal žádnou dotaci ze státního ani krajského rozpočtu. Svazek obdržel pouze příspěvky na
provoz od členských obcí a dar od obce Jevišovice. Tyto transfery od obcí se nevyúčtovávají.

IX. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu
Svazek obcí Dyje v roce 2020 neúčtoval o fin. vztazích ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu.

X.

Peněžní fondy

Svazek obcí Dyje neúčtuje o peněžních fondech.

XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, ve
znění pozdějších předpisů, vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního
Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti svazku. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 26.
listopadu 2020, konečné přezkoumání za rok 2020 proběhlo 19. března 2021 výsledkem přezkoumání:
A. Výsledek přezkoumání
S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezení možností
realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem a v obvyklém rozsahu
v souladu s vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo financí mimořádné metodické
doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření územních celků.
Za účelem zajištění splnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu bylo nutné
konečné přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované písemnosti ke konečnému
přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou formou.
I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
I.

při přezkoumání hospodaření za předcházející roky
Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky byly již napraveny.
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II.

při předcházejícím dílčím přezkoumání
Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí „Svazek obcí Dyje“ za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, které
mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti.

III.

Poměrové ukazatele zjištění při přezkoumání hospodaření.
a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí

IV.

0,00%
1,32%
0,00%

Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené
ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1.

XII.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Viz. Příloha č. 2

Návrh usnesení:
Výbor Svazku obcí Dyje schvaluje celoroční hospodaření svazku a Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2020,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dyje za rok 2020 bez výhrad.
Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na internetových stránkách svazku a na el. úřední desce členské obce
v plném znění, na úředních deskách členských obcí v užším rozsahu – příjmy a výdaje v členění podle tříd a
zpráva o přezkoumání hospodaření.
Po schválení ve výboru svazku se návrh Závěrečného účtu za rok 2020 stává Závěrečným účtem Svazku obcí Dyje
za rok 2020.
Po schválení bude Závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách svazku v plném znění, na úředních
deskách členských obcí bude zveřejněno oznámení s odkazem na internetové stránky svazku, kde bude
závěrečný účet zveřejněn.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2020 mohou občané uplatnit písemně na
podatelně členské obce do 01.06.2021 nebo ústně na výborové schůzi svazku.
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