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1. Úvod 
Způsob zpracování a projednání závěrečného účtu je upraven zejména v § 43 zákona          
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů a v § 39 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů.   
 
Rozpočet DSO Litava na rok  2013  byl  řádně  projednán  a  schválen s celkovou výší příjmů 
i výdajů 3.000.000,- Kč.  
 
Tato zpráva a  toto  hodnocení  plně  vychází  z  účetního  výkazu  Fin. 2-12 M – Výkaz pro 
hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za 
období 1-12/2013, rozvahy k 31.12.2013 a výkazu zisků a ztrát k 31.12.2013.  
 
 

2. PŘÍJMY 
 

Třída  Rozpočet (Kč) Rozpočet upr.(Kč) Skutečnost (Kč) 

4 Přijaté stransfery - 

investiční 

3 000 000,00 3 000 000,00 3 141 200,03 

Přehled příspěvků:    

Obec Šaratice 1 403 500,00 1 403 500,00 1 403 500,00 

Obec Hostěrádky-Rešov 1 043 500,00 1 043 500,00 1 043 500,00 

Obec Zbýšov    652 000,00    652 000,00    643 200,00 

Dotace od JMK - - - 

2 Nedaňové příjmy - - - 

 z toho - - - 

 úroky z účtu - - - 

 Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady 
- -        0,03 

 PŘÍJMY CELKEM 3 000 000,00 3 000 000,00 3 141 200,03 
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3. VÝDAJE 
 

Třída  Rozpočet (Kč) Rozpočet upr.(Kč) Skutečnost (Kč) 

5 Běžné výdaje 534 400,00 534 400,00 178 866,80 

Z toho:    

Odměny předsedy a členů 42 000,00 42 000,00 42 000,00 

Pojištění na soc. zabezpeč. 10 600,00 10 600,00 10 500,00 

Veřejné zdravotní pojištění 3 800,00 3 800,00 3 780,00 

Kancelářský materiál 10 000,00 10 000,00 3 072,50 

Poštovné 10 000,00 10 000,00 1 142,00 

Konzul, porad. a práv..sl. 175 000,00 175 000,00 0,00 

Účetní služby, sw, copy 210 000,00 210 000,00 100 110,70 

Cestovní náhrady 70 000,00 70 000,00 15 350,00 

Bankovní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 911,60 

6 Kapitálové výdaje 2 465 600,00 2 465 600,00 1 328 150,00 

z toho    

Projektová dokumentace  2 465 600,00 2 465 600,00 1 328 150,00 

VÝDAJE CELKEM 3 000 000,00 3 000 000,00 1 507 016,80 
 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 1 634 183,23 

Zůstatek v pokladně k 31.12.2013 0, 00 

Zůstatek na běžném účtu u KB, a.s. k 1.1.2013 1 136 052,25 

Zůstatek na běžném účtu u KB, a.s. k 31.12.2013 2 769 337,05 

Zůstatek na běžném účtu u ČNB, a.s. k 31.12.2013 898,43 
 

 

4. Vlastní rozpočtová opatření 
Schválený rozpočet DSO Litava pro rok 2013 byl upravován celkem  1 rozpočtovým  
opatřením. 
 
 
5. Dobrovolný svazek obcí LITAVA v roce 2013: 

 Neměl zaměstnance; vyplácel odměny členům výboru takto: předseda výboru ve výši 
1000,00 Kč/měsíc, každý člen výboru 500,00 Kč/měsíc; odměny jsou zúčtovávány a 
vypláceny pololetně 

 V roce 2013 nebyly financovány z rozpočtu DSO Litava žádné investiční akce.  

 nezřizoval organizační jednotky ani příspěvkové organizace 

 nezakládal obchodní společnosti 

 nerealizoval hospodářskou činnost 

 nepřijal ani neposkytl úvěr, ve svém rozpočtu nehospodaří s přijatými úvěry a 
půjčkami, které ovlivňují procento zadluženosti. Tento ukazatel se vypočítává dle 
pokynů MF ČR a plně vychází z výkazu o plnění rozpočtu města FIN 2-12 za období 
1-12/2013. 

 nebyl plátcem DPH 

 neměl zástavní práva ani věcná břemena 

 neměl žádné závazky po splatnosti ke státu 

 nemá vytvořeny peněžní fondy a v roce 2013 nehospodařil s mimorozpočtovými 
prostředky  peněžních fondů. 
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 Přehled ostatncíh závazků: 
 

účet Kč Dní po splatnosti 

321 20  7 744,00 Není po slatnosti 

 

 Přehled dlouhodobého hmotného nedokončeného majetku 
 

Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 

3 448 609,00 4 676 759,00 

 
6. Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí LITAVA 
za rok 2013 
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a 
právní – oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
 
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o 
přezkoumání hospodaření. V souladu s § 6  ost. 3  písm. b)zákona o přezkoumávání 
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na 
významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování 
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni 
uskutečnění tohoto úkonu.     
 
Výsledek přezkoumání: 
 

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) o přezkoumávání hospodaření  
 
Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o 
přezkoumávání hospodaření: 
 

Výkaz Příloha sestaveý k 31.12.2013 neobsahuje textovou část v jednotlivých oddílech, 
zejména informace podle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále v oddíle „C“ není 
promítnuta hodnota transferů na pořízení dlouhodobého majetku obdržených od členských 
obcí. Příloha účetní závěrky není sestavena v souladu s § 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé 
vybrané účetní jednotky 
 
 
V Šaraticích dne 4.6.2014 
 
Zprávu vypracoval a předkládá: Miroslav Kalouda  
 
 
Přílohy :     Výkaz FIN 2-12 
     Rozvaha 
                  Výkaz zisků a ztrát 
     Přehled o peněžních tocích 
                  Přehled o změnách vlastního kapitálu           
                  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
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Návrh na usnesení : 
 

Výbor dobrovolného svazku obcí Litava, okres Vyškov po projednání 
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO LITAVA ZA ROK 2013 schvaluje: 
 
a) celoroční hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí LITAVA za 

rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření  dobrovolného svazku obcí LITAVA, okres Vyškov za rok 2013 
s výhradou: 

 
byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) o přezkoumávání hospodaření  
 
Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o 
přezkoumávání hospodaření: 
 
- Výkaz Příloha sestaveý k 31.12.2013 neobsahuje textovou část v jednotlivých 

oddílech, zejména informace podle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále 
v oddíle „C“ není promítnuta hodnota transferů na pořízení dlouhodobého majetku 
obdržených od členských obcí. Příloha účetní závěrky není sestavena v souladu s 
§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky.       

    
b) v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a § 84 ods. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, účetní závěrku dobrovolného svazku obcí LITAVA, 
okres Vyškov sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013 s výhradou: 

 
byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) o přezkoumávání hospodaření  
 
Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o 
přezkoumávání hospodaření: 
 
- Výkaz Příloha sestaveý k 31.12.2013 neobsahuje textovou část v jednotlivých 

oddílech, zejména informace podle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále 
v oddíle „C“ není promítnuta hodnota transferů na pořízení dlouhodobého majetku 
obdržených od členských obcí. Příloha účetní závěrky není sestavena v souladu s 
§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky 

 
c) schvaluje a přijímá opatření potřebná k nápravě a odstranění zjištěných chyb a 

nedostatků uvedených v Oddílu D. Závěr ,, Zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2013 dobrovolného svazku obcí LITAVA, okres Vyškov“  a 
to následovně : 

 
byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) o přezkoumávání hospodaření a to: 
 
Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o 
přezkoumávání hospodaření: 
 
- Opatření k nápravě – Výkaz Příloha DSO LITAVA bude obsahovat textovou část 

v jednotlivých oddílech, zejména informace podle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. Dále v oddíle „C“ bude promítnuta hodnota transferů na pořízení 
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dlouhodobého majetku obdržených od členských obcí. Příloha účetní závěrky bude 
sestavena v souladu s § 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky.  Termín : 31.12.2014 

 
- Předložení provedených opatření k nápravě KU JMK – termín 31.12.2014    
 
 
 
 
 
 

 
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2012 
 
 
Vyvěšeno dne :    úřední deska  ..........................  el. úřední deska ............................ 
 
 
Sňato dne:            úřední deska ...........................  el. úřední deska ............................ 

 
 
 
 

 

 


