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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obce: Břežany, Čistá, Drahouš, Petrovice, Krty, Příčina, Řeřichy, Senec, Senomaty, Šanov, Šípy,
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Návrh
Závěrečného účtu 2019
1. Komentář
2. Přílohy:







Výkaz FIN 2-12
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Příloha k rozvaze
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Ekonomické tabulky

V Senomatech 6. 5. 2020
Tomáš Valer
Předseda DSO Čistá – Senomaty

Na pevné a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno:
Sejmuto:

…………………………………………………………………
razítko a podpis zástupce čl. obce

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na adresu DSO nebo
příslušného OÚ nebo ústně na jednání členské schůze, kde bude návrh závěrečného účtu
projednáván. Vzhledem k dnešní situaci bude datum jednání včas oznámeno každé členské obci.
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku a každé členské
obce.
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1. Komentář k návrhu závěrečného účtu
DSO Mikroregionu Čistá-Senomaty měl v roce 2019 již 15 členských obcí.
Zástupci těchto obcí se sešli celkem 4x na jednání členské schůze.
Dozorčí komise se v roce 2019 sešla 2x.
DSO Mikroregionu Čistá – Senomaty provozoval v roce 2019 také hospodářskou činnost.
Tato činnost spočívá ve zpracování žádostí o dotace, v administraci dotací,
v administrativním vedení výběrového řízení a v administraci profilu zadavatele pro členské i
nečlenské obce.
Hospodářská činnost se účtuje na samostatném účtu pro VHČ.

DSO Mikroregionu Čistá-Senomaty hospodařil v roce 2019 dle schváleného rozpočtu.
Rozpočet byl schválen 13. 12. 2018 jako schodkový. Příjmy byly naplánovány ve výši
603 455,00 Kč, výdaje ve výši 688 455,00 Kč. Financování – položka 8115 byla rozpočtována
ve výši 85 000,00 Kč.
V roce 2019 byla schválena 1 rozpočtová změna.
Přehled plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů je uveden v příloze v ekonomických
tabulkách.

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019
 Pokladna
 ZBÚ – Česká spořitelna
 Účet VHČ
 účet ČNB

Kč
0,00
Kč 301 757,11
Kč
0,00
Kč 3 149,65

Majetek
V roce 2019 DSO pořídil nové webové stránky za Kč 16 335,00.
Dále v roce 2019 prováděl rovnoměrné odpisy pořízeného majetku – kompostérů a
štěpkovačů. Odpisy byly ve výši 293 004,00 Kč.
Jiný majetek nebyl v roce 2019 pořízen.
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Zaměstnanci

K 31. 12. 2019 měl DSO 2 zaměstnance na částečný úvazek.
Účetní služby jsou zajištěny externí účetní a její služby jsou fakturovány na základě smlouvy.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Čistá-Senomaty
za rok 2019

Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumal hospodaření DSO Mikroregionu ČistáSenomaty ve dnech 3. 12. 2019 a 11. 2. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
kontroly. Podrobná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je v příloze závěrečného
účtu. Na základě výsledku této zprávy se doporučuje vyslovit závěr s hospodařením za rok
2019 v souladu s ustanovením podle § 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb., tj. souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.

V Senomatech, dne 6. 5. 2020
Sestavila: Renata Valerová

