
ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU CEZAVA ZA ROK 2021

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2021 (v Kč)

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 2020

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery

0,00
100,00

0,00
305 200,00

0,00
100,00

0,00
4 462 300,00

0,00
0,40
0,00

4 079 196,21

Příjmy celkem 305 300,00 4 462 400,00 4 078 196,61

Konsolidace příjmů 0,00 0,00 0,00

Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje

805 200,00
100 000,00

4 139 500,00
922 800,00

3 745 040,26
724 790,00

Výdaje celkem 905 200,00 5 062 300,00 4 469 830,26

Konsolidace výdajů 0,00 0,00 0,00

Saldo příjmů a výdajů po kons. -599 900,00 -599 900,00 391 633,65

Třída 8 - financování 599 900,00 599
900,00

391 633,65

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státních fondů a reg. rad

UZ poskytovatel poskytnuto použito K 31.12. vráceno

15011 MŽP 2 918 368,75 2 918 368,75 0,00

15974 MŽP 616 071,50 616 071,50 0,00

Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu
FIN 2-12 M.

V průběhu roku 2021 přijala valná hromada 4 rozpočtová opatření, 
kterými došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o 4 157 100,- Kč. 

Příjmy byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu přijetí dotací z MŽP na nový
mobiliář pro obce, příspěvku od členských obcí na nový mobiliář a na pojištění. 
Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.
Běžné a kapitálové výdaje byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu pořízení
mobiliáře pro členské obce a zaplacení pojištění.   

Region  Cezava  v  roce  2021  obdržel  finanční  prostředky  z  dotací  MŽP  na  pořízení
kompostérů a štěpkovačů ve výši 3 534 440,25 Kč.

DSO  zakoupil  pro  členské  obce  nové  kompostéry  za  3  279  705,00  Kč  a  štěpkovače  
za 724 790,00 Kč.

Mobiliář  pořízený  z  dotací  nebyly  příslušným  obcím  převedeny  z  důvodu  dodržení
požadavku dotačních programů, přestože je tento majetek umístěn v členských obcích.
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Náklady celkem     438.125,24 Kč
Výnosy celkem     447 906,45 Kč
Výsledek hospodaření                 176 866,39 Kč

Hospodaření DSO z hlediska příjmů a výdajů skončilo v roce 2021 v zisku ve výši
9 781,21 Kč, z hlediska nákladů a výnosů bylo v roce 2021 v zisku ve výši 176 866,35 Kč. 
DSO nepřijal žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci. 

Inventarizační  komise  zjišťovala  skutečné  stavy  majetku,  závazků  a  ostatních
inventarizačních položek k 31.12.2021. Inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
  
DSO nemá zřízen žádný fond.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Pavla Mašková a Helena Slámová
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích  a  v  souladu  se  zákonem  420/2004  Sb.,  o  přezkoumání  hospodaření  územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 
Závěr zprávy:  Při  přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Cezava za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí……………………………….  0,00%
b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí……………    ………………….    0,91%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí…………… 0,00 %

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu.

Součástí  závěrečného účtu jsou následující  přílohy,  které jsou k nahlédnutí  v úřední dny,  
v pondělí a ve středu od 10,00–12,00 hod, 16,00–18,00 hod. na obecním úřadu v Nesvačilce.

• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
• Zpráva pro přezkoumání hospodaření DSO

zpracovala: Michaela Čermáková                                        Ing. František Poláček v.r.             
účetní DSO                                                    předseda DSO
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