Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121,
tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Svazku obcí Moravia za rok 2011

Účetní závěrka – výsledek hospodaření za rok 2011
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121)
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol. 4122)
Účelové dotace
ÚZ 374 (4122) Inv. přijaté dotace od krajů

35.650,225.000,poskytnuto

čerpáno

225.000,-

225.000,-

Rozpočet svazku na rok 2011
Rozpočet Svazku obcí Moravia na rok 2011 byl schválen na jednání výboru dne
27. 4. 2011, jako schodkový - příjmy 86.400,- Kč, výdaje 145.300,- Kč, financování
58.900,- Kč. Rozpočtové provizorium bylo schváleno 8. 12. 2010. Rozpočet byl zveřejněn
25. 3. 2011.
Výbor Svazku obcí Moravia za rok 2011 schválil 8 rozpočtových opatření (viz příloha
- evidence rozpočtových opatření za rok 2011).
Rozpočet a jeho plnění

schválený

upravený

skutečnost_

Příjmy celkem po konsolidaci
- z toho: nedaňové
přijaté transfery
Výdaje celkem po konsolidaci
- z toho: běžné
kapitálové

86.400,50.500,35.900,145.300,145.300,0,-

475.500,214.600,260.900,534.400,534.400,0,-

474.681,03
214.031,03
260.650,00
433.909,60
433.909,60
0,-

Saldo příjmů a výdajů

- 58.900,-

- 58.900,-

+ 40.771,43

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

58.900,-

58.900,-

- 40.771,43

ztráta

- 38.846,57

Financování celkem po konsol.

Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2011

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2011
231 0010 – BÚ u Poštovní spořitelny Znojmo
231

99.693,76 Kč
99.693,76 Kč

Příjmy r. 2011
- členské příspěvky
- neinvest. přijaté transfery od krajů
- ostatní záležitosti kultury (půjčení krojů)
- ostatní záležitosti kultury (přijaté neinvestiční dary)
- př. za poskyt. služeb – propagaci a reklamu sk. ČEZ
- přijaté nekapitálové příspěvky (přeplatek na soc. pojistném)
- úroky
Celkem

35.650,- Kč
225.000,- Kč
1.600,- Kč
1.500,- Kč
200.000,- Kč
10.910,- Kč
21,03 Kč
474.681,03 Kč

Výdaje r. 2011
- nájemné
- nákup ostatních služeb
- neinvestiční transfery občanským sdružením
- využití volného času dětí a mládeže
- ostatní zájmová činnost a rekreace
- pohřebnictví (opravy chodníků + nákup materiálu)
- platy zaměstnanců v prac. poměru
- ostatní mzdové náklady
- ostatní osobní výdaje
- nákup materiálu
- poštovné
- nákup ost. služeb
- cestovné
- poskytnuté neinv. příspěvky (přepravné k zápůjčce atrakce)
- platby daní a poplatků
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- bankovní poplatky
- finanční vypořádání minulých let
Celkem

3.000,- Kč
19.112,- Kč
3.000,- Kč
8.013,- Kč
12.804,- Kč
40.180,- Kč
9.853,- Kč
4.735,- Kč
19.392,- Kč
1.439,- Kč
1.003,- Kč
24.505,60 Kč
2.027,- Kč
840,- Kč
900,- Kč
281.467,- Kč
1.233,- Kč
406,- Kč
433.909,60 Kč

Inventarizace majetku
Inventarizace provedena na základě příkazu předsedy svazku ze dne 2. 12. 2011 ke dni
31. 12. 2011. Podložena inventarizačními soupisy majetku.
Dokladová inventarizace účtů vč. soupisů pohledávek, závazků, rozestavěnosti
a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním.
Inventarizační komise neshledala žádné nedostatky.
Nově zařazený a vyřazený majetek dle příloh k zápisu inventarizační komise.

Vedení účetnictví
Svazek účtoval v roce 2011 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
A. Výsledek přezkoumání
I. Chyby a nedostatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání byly napraveny
a z tohoto důvodu lze na hospodaření svazku obcí nahlížet tak, jakoby v něm nebyly chyby
a nedostatky.

Přílohy k závěrečnému účtu svazku za rok 2011
-

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
Výkazy FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC
Rozvaha za rok 2011
Výkaz zisku a ztráty za rok 2011
Evidence rozpočtových opatření za rok 2011
Závěrečná zpráva inventarizační komise k 31. 12. 2011

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu Svazku obcí Moravia za rok 2011 a jsou k nahlédnutí
v kanceláři OÚ Višňové po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

...............................................................
předseda svazku: Mgr. Vladimír Korek

Vyvěšeno:
Sňato:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Sňato:

...............................................................
podpis + razítko členské obce

