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Závěrečný účet 

      Svazku obcí  Máchův kraj  2011 
(návrh)

             IČ 71202056      

I. Plnění rozpočtu příjmů      (viz. příl. č. 1)
Příjmy svazku obcí byly naplněny na  93%

odvětví položka
0000 4121 členské příspěvky obcí  132.983,00
6310 2141 úroky banky         570,48 
Celkem příjmy 133.553,48 Kč

II. Plnění rozpočtu výdajů     (viz. příl. č. 1)
Výdaje jsou čerpány ve výši 100,33 %

odvětví položka
2143 5021 ostatní osobní výdaje  47.174,00
2143 5031 povinné poj. soc. zabezpečení  15.750,00
2143 5032 povinné poj. na zdrav. poj.     7.128,00
2143 5137 DDHM        336.555,00
2143  5173 cestovné   22.298,00
3392 5139 nákup materiálu        336.494,00
3392 5169 faktury za služby           10.000,00
6171 5021 ostatní osobní výdaje-DPČ      3.000,00
6171 5139 nákup mat. j.n.         397,00
6171 5169 nákup ostatních služeb    15.796,40
6171 5172 programové vybavení      5.280,00
6171 5229 členské přísp. svazku Českolipsko         5.000,00
6310 5163 bankovní poplatky činí      3.917,00 
Celkem výdaje  808.789,40 Kč

III. Hospodaření svazku   skončilo ztrátou   ve výši 655.769,92 Kč . (viz př. č. 2,3,4,5)
Náklady byly hrazeny z návratné finanční výpomoci, kterou poskytlo Město Doksy na projekt 
S Máchou za Máchou po Máchově kraji  ve výši 1.300.000,00  Kč. Tyto prostředky budou 
městu vráceny nejdéle  do 31.12.2012 z dotace,  která byla  Svazku obcí  na tento  projekt 
schválena.

• Dne 21. 12. 2010 byl schůzí členských obcí svazku projednán a schválen schodkový 
rozpočet příjmů a výdajů na rok 2011 ve výši:

Příjmy    85.500,00 Kč
Výdaje   937.000,00 Kč
Financování  851.500,00 Kč

Schodek rozpočtu je kryt  rezervou financování akce „S Máchou za Máchou po Máchově 
kraji z roku 2010 a další fin. návratnou výpomocí Města Doksy do výše přiznané dotace.

• Během roku byla přijata 2  rozpočtová opatření schválená schůzí členských obcí dne 
23. 6. 2011 a  20. 12. 2011 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích.
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• Schůze členských obcí na svém zasedání dne 20. 12. 2011 schválila  rozpočtový 
výhled na roky 2013-2015 

IV. Stavy na bankovním účtu  

Č. účtu  904567309/0800
Počáteční stav k 1. 1. 2011       248.126,48 Kč
 Konečný stav k 31. 12. 2011    300.174,30 Kč

 Č. účtu  35-904567309/0800 – zvláštní účet pro dotaci S Máchou …
Počáteční stav k 1. 1. 2011       273.389,60 Kč
 Konečný stav k 31. 12.2011    197.990,60 Kč

Celkem zůstatek na bankovních účtech  498.164,90 Kč

V. Majetek  

Název majetku Stav k 1.1.2011 Přírůstek+ Úbytek - Stav k 31.12.2011
Programy 
GORDIC

DDNM 7.045,50 +5.280,00 12.325,50

Plán rozvoje 
cest. ruchu

DNM 102.340,- 0 102.340,00

Banery, tabule DDHM 0,00 +336.555,00 336.555,00
sochy Jiný 

DDHM
77.000,00 0,00 77.000,00

Celkem 186.385,50 341.835,00 528.220,50

Byla provedena inventarizace majetku a závazků 2011, nebyly zjištěny schodky, manka ani 
inventarizační rozdíly. Nebyl navržen žádný majetek k vyřazení.

VI. Vyúčtování fin. vztahů k     rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody  
Pol. 4121 
schvál. rozpočet 83.000,00 upravený rozp. 143.000,00 skutečnost 132.983,00

VII. Vyúčtování  finančních  vztahů  ke  státnímu  rozpočtu  a  ostatním  rozpočtům  
veřejné úrovně.
v tomto roce nevznikla povinnost vyúčtování dotace  

VIII.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku  za rok 2011     (příl. č. 6)
Přezkoumání hospodaření svazku obcí bylo provedeno v souladu  se zákonem č. 420/2004 
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 8. 12.2011 a 29. 2. 2012. Kontrolu provedla 
kontrolorka Krajského úřadu v Liberci z pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Bc. Alena Vrbová, s tímto výsledkem :
C. Závěr
II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Máchův kraj  
za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 dost. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.)
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III. při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Máchův kraj  
za rok 2011
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IX. Projednání závěrečného účtu –    závěrečný účet společně se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření bude předložen k projednání členské schůzi svazku dne 
29. 5. 2012.

X. Zveřejnění závěrečného účtu –   závěrečný účet je zveřejněn na úředních deskách a 
v elektronické podobě ve všech členských obcích svazku a na webových stránkách 
svazku www.machuvkraj.cz  v záložce Výroční zprávy.

    

Ing. Eva Burešová v. r.
předsedkyně svazku obcí

Přílohy:
č. 1 Členění příjmů a výdajů za rok 2011 dle rozpočtové skladby (Výkaz FIN 12/2011)
č. 2 Rozvaha
č. 3 Výkaz zisku a ztráty
č. 4 Příloha
č. 5 Přehled o peněžních tocích
č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011

Poznámka: Přílohy 1- 6 jsou z důvodu velkého objemu k nahlédnutí v kanceláři ObÚ Tachov

Zpracovala: Machytková Kamila – účetní svazku

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a v elektronické podobě členské obce DSO :

Vyvěšeno dne…………………………………………. Sejmuto dne:…………………………………………

Razítko a podpis:…………………………………………….

http://www.machuvkraj.cz/
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