Sdružení obcí pro nakládání s odpady
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU V UŽŠÍM ROZSAHU ZA ROK 2017
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

772 518,77

0,00

0,00

0,00

Přijaté transfery

15 806 000,00

11 884 000,00

11 934 830,00

Příjmy celkem

16 206 000,00

12 284 000,00

12 707 348,77

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

5 916 000,00

5 864 000,00

2 918 811,10

Kapitálové výdaje

10 290 000,00

6 420 000,00

6 050 136,00

Výdaje celkem

16 206 000,00

12 284 000,00

8 968 947,10

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text

Běžné výdaje

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

3 738 401,67

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Schválený rozpočet

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

Rozpočet po změnách

Skutečnost

3 738 401,67-

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Hospodaření svazku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření, nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.

XI. OSTATNÍ DOPLŃUJÍCÍ ÚDAJE
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněno na
internetových stránkách www:skladkasono.cz, záložka Sdružení.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění (do 25.dubna 2018) na e-mail zubakova@skladkasono.cz či sdruzeni.sono@tiscali.cz) nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání členské schůze, která se koná dne 26. dubna od 14. hodin na sále Radnice v Bohušovicích
nad Ohří.
„Svazek obcí zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých
internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu,
který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení
závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí."
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