
Závěrečný účet za rok 2018

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci                                                                                                                                  

Název : Bruntálsko
Sídlo : nám. Míru 60/11, 792 01  Bruntál
IČ : 04690290
Právní forma : svazek obcí

Kontaktní údaje                                                                                                                                      

Telefon : 732 607 627 /účetní/
E-mail : bruntalsko@gmail.com

Doplňující údaje                                                                                                                                     

Orgány svazku jsou členská schůze, výbor, předseda a dva místopředsedové, revizní komise. Počet 
členských obcí svazku v roce 2018 : 28 členských obcí. 
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1. Rozpočtové hospodaření

Rozpočet Svazku obcí Bruntálsko na rok 2018 byl schválen členskou schůzí dne 30.10.2017 usnesením č.
06/03/2017 jako přebytkový, příjmy ve výši 358.200,- Kč, výdaje ve výši 333.200,- Kč a financování ve výši
-25.000,- Kč (přebytek pokryje 1. splátku půjčených prostředků) – zajištění salda příjmů a výdajů.

 
V průběhu  roku nastaly  skutečnosti  ovlivňující  plnění  rozpočtu  příjmu a  výdajů,  a  proto  byly  učiněny
rozpočtové změny. Na základě těchto změn došlo k přesunu prostředků tak, že nedošlo ke změně celkové
výše rozpočtovaných prostředků, nebo byl schválený rozpočet navýšen. 

Datum schválení Příjmy Výdaje Financování

Rozpočtové opatření č. 1 08.01.2018 200 000,00 0,00 -200 000,00

Rozpočtové opatření č. 2 05.04.2018 40 000,00 92 000,00 52 000,00

Rozpočtové opatření č. 3 21.09.2018 420,00 0,00 -420,00

Celkem 240 420,00 92 000,00 -148 420,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd                             (údaje v  Kč)

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018
% plnění k

upravenému
rozpočtu  

Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy 0,00 420,00 420,00 100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
Třída 4 - Přijaté transfery 358 200,00 598 200,00 602 812,00 100,77
Příjmy celkem 358 200,00 598 620,00 603 232,00 100,77
Příjmy celkem po konsolidaci 358 200,00 598 620,00 595 732,00 99,52

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018
% plnění k

upravenému
rozpočtu  

Třída 5 - Běžné výdaje 333 200,00 425 200,00 352 353,00 82,87
Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje celkem 333 200,00 425 200,00 352 353,00 82,87
Výdaje celkem po konsolidaci 333 200,00 425 200,00 344 853,00 81,10

Financování

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018
% plnění k

upravenému
rozpočtu  

8114  –  uhrazené  splátky
krátkodobých půjč.prostředků 0,00 -200 000,00 -200 000,00 100,00
8115  –  změna  stavu
krátkod.prostř.na BÚ 0,00 51 580,00 - 25 879,00 -50,17
8124  –  uhrazené  splátky
dlouhodobých půjč.prostředků -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 100,00
Financování celkem -25 000,00 -173 420,00 -250 879,00 144,67
Financování po konsolidaci -25 000,00 -173 420,00 -250 879,00 144,67
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2. Stavy a obraty finančních prostředků

 
Počáteční stav
k 1.1.2018   

Stav
k 31.12.2018

Změna stavů účtů

 Základní běžný účet - KB a.s. 60 315,00 84 389,00 -24 074,00 
 Základní běžný účet - ČNB 504,97 384,97 120,00 
 Pokladna 0,00 1 925,00 - 1 925,00 
 Finanční prostředky celkem 60 819,97 86 698,97 -25 879,00 

3. Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Přijaté transfery podléhající vyúčtování byly řádně vyúčtovány dle podmínek uvedených ve smlouvách o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

UZ 601 -  NIV dotace MSK – Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě

Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018 % plnění 

 Příjmy : 200 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00
,00, Výdaje : 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00

UZ 608 -  NIV dotace MSK – Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska

Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018 % plnění 

 Příjmy : 10 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
 Výdaje : 10 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00

4. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018

Inventarizace  proběhla  řádně,  účetní  stavy  majetku,  závazků  a  ostatních  inventarizačních  položek  byly
ověřeny na skutečnost, nebyly zjištěny žádné odchylky.

Aktiva k 31.12.2018 v Kč 

 Zjištěný stav Korekce Účetní stav

022 – samostatné movité věci a soubory věcí 3 985 921,50 1 013 568,00 3 985 921,50

348 – pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 10 000,00 10 000,00

388 – dohadné účty aktivní 400 000,00 400 000,00

231 – základní běžný účet 84 773,97 84 773,97

261 – pokladna 1 925,00 1 925,00

Aktiva celkem 4 482 620,47 1 013 568,00 4 482 620,47
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Pasiva k 31.12.2018 v Kč 

 Zjištěný stav Korekce Účetní stav

403 – transfery na pořízení DHM 2 526 740,31 2 526 740,31

408 – opravy předcházejících období 36 300,00 36 300,00

432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období 532 339,44 532 339,44

459 – ostatní dlouhodobé závazky 25 000,00 25 000,00

326 – přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 400 000,00 400 000,00

331 – zaměstnanci 10 200,00 10 200,00

342 – ostatní daně 1 800,00 1 800,00

Pasiva celkem 3 469 052,47 3 469 052,47

Svazek obcí Bruntálsko nepořídil v roce 2018 žádný dlouhodobý majetek. Na základě darovací smlouvy
získal darem celkem 128 použitých tiskáren v celkové hodnotě 64.679,83 Kč, které byly přerozděleny mezi
členské  obce   a  příspěvkové  organizace  jimi  zřízené,  popř.  mezi  jiné  neziskové  organizace  působící  v
zájmovém území Bruntálska.

5. Zůstatky nesplacených půjčených prostředků

Svazek obcí  Bruntálsko eviduje  k 31.12.2018 nesplacenou část  půjčky od MAS Hrubý Jeseník ve výši
25.000,- Kč.

6. Stav účelových fondů

Svazek obcí Bruntálsko nevytvářel v roce 2018 žádné fondy.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Bruntálsko za rok 2018

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,  o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí,  ve znění pozdějších předpisů bylo přezkoumání hospodaření provedeno  dne
11.09.2018  –  dílčí  přezkoumání  hospodaření  k  datu  31.08.2018  (příprava  dokladů,  dílčí  přezkoumání
hospodaření) a  dne 20.3.2019 – přezkum hospodaření k 31.12.2018  (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Předmětem  přezkoumání  hospodaření  bylo  plnění  příjmů  a  výdajů  rozpočtu  včetně  peněžních  operací
týkajících  se  rozpočtových  prostředků,  náklady  a  výnosy  svazku  obcí,  peněžní  operace,  hospodaření  a
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nakládání  s  prostředky  ze  zahraničí  /dotace/,  vyúčtování  a  vypořádání  vztahů  ke  státnímu  rozpočtu,  k
rozpočtům krajů, ke státním fondům a dalším  osobám, nakládání a hospodaření s majetkem, zadávání a
uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, účetnictví vedené účetní
jednotkou, činnost výboru a revizní komise a další.

Výše  uvedené  bylo  ověřeno  z  hlediska  dodržování  povinností  stanovených  právními  předpisy,  zejména
předpisy o finančním hospodaření,  o hospodaření  s  majetkem, o účetnictví,  dále pak z hlediska souladu
hospodaření  s finančními prostředky ve srovnání  s rozpočtem svazku obcí,  dodržení  účelu poskytnutých
dotací a z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Závěr zprávy : Při  přezkoumání  hospodaření  dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2018

                            nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

Úplné znění  zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  svazku obcí  za rok 2018 je nedílnou součástí
(samostatnou přílohou) Závěrečného účtu a také k nahlédnutí na Obecním úřadě v Široké Nivě, nebo na
elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup (http  s  ://  dsobruntalsko.  cz  /zaverecne-ucty)  . 

8. Přílohy Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2018

 finanční výkaz – Fin 2-12M 

 účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz  zisků a ztrát, Příloha

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí  Bruntálsko za rok 2018

 Zpráva revizní komise

Přílohy Závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za rok 2018,  jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři
Obecního  úřadu  v  Široké  Nivě  nebo  na  elektronické  úřední  desce  umožňující  dálkový  přístup
(http  s  ://  dsobruntalsko.  cz  /zaverecne-ucty)  .

V Široké Nivě  16.04.2019
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Za správnost vyhotovení : Hanelová Petra …................................................

                                          (správce rozpočtu, hlavní účetní)

Statutární zástupce :    Šanda Richard …................................................

                                          (příkazce operace)

Schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 9.5.2019 usnesení č.  S08/02/2019.
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