Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada
Návrh
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
Jezero Milada
dobrovolný svazek obcí
IČ 75072483
Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Údaje jsou uvedeny v Kč.

II. Rozpočtové výdaje

Dobrovolný
svazek
obcí
zahájil
svou
činnost
v
roce
2006.
Rozpočet na rok 2017 byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními
číslo 1/2017 a č. 2/2017 upraven z důvodu nutnosti úpravy příjmů a výdajů spojených s pořádáním
akcí, které mají za úkol uvést Jezero Milada do povědomí široké veřejnosti a dále s poskytnutím
právních služeb svazku.
Za rok 2017 měl svazek realizované příjmy z členských příspěvků obcí ve výši 415 000,-Kč a příjmy
z poskytování služeb 34 500,-Kč.
Skutečné výdaje dosáhly 108,49 % rozpočtovaných výdajů. Oproti plánu došlo k překročení rozpočtu
v oblasti služeb na zajištění akcí svazku. Rozpočet v oblasti výdajů byl překročen o částku 5.634 Kč.

2. Účelové fondy
Dobrovolný svazek obcí netvoří jiné účelové fondy.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně
Dobrovolný svazek obcí neměl v roce 2017 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Vztahy
mezi obcemi jsou vypořádány.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Viz. příloha č. 5
5. Doplňující informace o majetku svazku
Stav základního běžného účtu: celkem 111.332,85 Kč. Peníze jsou uloženy na jednom bankovním
účtu.
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
Svazek neeviduje zastavený majetek.
6.Schválení
účetní
závěrky
za
rok
2017
Valná hromada schválila na svém zasedání účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem hospodaření zisk
3.934 Kč a zároveň rozhodla použít zisk na úhradu ztráty minulých let.
Přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2017
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
 Výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 za rok 2017
 Příloha k 31.12.2017
 Zpráva o hospodaření svazku za rok 2017
 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017

Jezero Milada, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 40001
Ústí nad Labem, IČ: 75072483 tel:475271697, katerina.kulhankova@mag-ul.cz

