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Údaje o organizaci 

 identifikační číslo 70237093 

 název Sdružení povodí Sedlnice  

 ulice, č.p. 115 

 obec Závišice 

 PSČ, pošta 74221 

 

Kontaktní údaje 

 telefon 558840601 

 fax 558849040 

 e-mail starosta@stramberk.cz 

 www stránky https://povodi-sedlnice.webnode.cz/ 

 

Doplňující údaje organizace 

 

 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle par. 17, a dále v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládám zástupcům obcí Sdružení Povodí Sedlnice k projednání návrh 
Závěrečného účtu Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

Obsah závěrečného účtu 

 I. Plnění rozpočtu příjmů 

 II. Plnění rozpočtu výdajů 

 III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 

 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech 

 V. Peněžní fondy - informativně 

 VI. Majetek 

 VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody 

 VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke st.rozpočtu, st.fondům a národnímu fondu 

 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem 

 XI. Ostatní doplňující údaje 
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
 

                                                                  Schválený Upravený   

POL      UZ    TEXT                                               rozpočet rozpočet Skutečnost 

                                                                                                                        

Třída 1        Daňové příjmy                                                                                            

               Daňové příjmy celkem                               0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                        

Třída 2        Nedaňové příjmy                                                                                          

2141           Příjmy z úroků (část)                              500,00 500,00 293,16 

               Nedaňové příjmy celkem                             500,00 500,00 293,16 

                                                                                                                        

Třída 3        Kapitálové příjmy                                                                                        

               Kapitálové příjmy celkem                           0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                        

Třída 4        Přijaté transfery                                                                                                  

4121           Neinvestiční přijaté transfery od obcí             52 300,00 61 800,00 61 734,00 

  Přijaté transfery celkem  52 300,00 61 800,00 61 734,00 

               Příjmy celkem                                      52 800,00 62 300,00 62 027,16 
 

 

 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
 

                                                              Schválený Upravený   

POL  UZ    TEXT                                               rozpočet rozpočet Skutečnost 

                                                                                                                    

           Provozní výdaje                                                                                          

5163       Služby peněžních ústavů                            2 000,00 2 000,00 1 802,70 

5169       Nákup ostatních služeb                             71 000,00 79 000,00 13 407,41 

5171  Opravy a udržování 199 800,00 3 300,00 0,00 

           CELKEM ZA POL 51 - Neinvestiční nákupy            272 800,00 84 300,00 15 210,11 

           Běžné výdaje celkem                              272 800,00 84 300,00 15 210,11 

                                                                                                                    

           Kapitálové výdaje celkem                                         0,00              0,00                   0,00          

           Výdaje celkem                                      272 800,00 84 300,00 15 210,11 
 

 

 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
 

  Financování 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost 

8115           Změna stavu krátkod.bank.účtů                      220 000,00  22 000,00 -46 817,05 

               Financování (třída 8) celkem                       220 000,00 22 000,00 -46 817,05 

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
 

Název bankovního účtu 
Počáteční 
stav k 1.1. 

Stav ke konci 
vykaz. období 

Změna stavu bank. 
účtů 

Základní běžný účet ÚSC 276 243,24 323 060,29  -46 817,05 

Běžné účty fondů ÚSC       

Běžné účty celkem 276 243,24  323 060,29 -46 817,05 

Termínované vklady dlouhodobé       

Termínované vklady krátkodobé       
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 

Text Schválený rozpočet Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

Počáteční zůstatek    

Příjmy celkem    

Výdaje celkem    

Obrat    

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)    

Změna stavu    

Financování - třída 8    

 

VI. MAJETEK 

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Ocenitelná práva 235 950,00 0,00 235 950,00  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 14 819 477,10  -14 343 814,00 475 663,10  

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 466 590,90 0,00 6 466 590,90  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 44 364,00- 7 874,00- 52 238,00- 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům 
hmot.mov.věcí 

9 126 225,00- 8 759 667,00 366 558,00- 

 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 466 590,90- 0,00- 6 466 590,90- 

 
V roce 2020 nebyl pořízen žádný nový majetek. Začátkem roku 2020 byl vyřazen z majetku DSO majetek a převeden do majetku 
členských obcí – jednalo se o majetek pořízený v rámci dotačních projektů „Protipovodňová opatření“ a „Čistící technikou k lepšímu 
ovzduší“. 
K 31. prosinci 2020 proběhla řádná inventarizace majetku DSO. 

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 

Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 300,00 61 800,00  61 734,00  

 
Položka 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky jednotlivých obcí (52.845 Kč) a neuhrazený podíl obce Rybí 
z roku 2019 na projektu „Protipovodňová opatření“ (8.889 Kč). 
  
 

 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 

DSO v 2020 neobdrželo ze státního rozpočtu, státních fondů či národního fondu žádnou dotaci.  

 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
A. Výsledek přezkoumání hospodaření 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
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B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31.7.2020 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 

C. Závěr 

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020 

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

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 

- při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 

- podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí (celk.hodnota dlouh.pohledávek činila Kč 0,00)          0,00 % 

- podíl závazků na rozpočtu svazku obcí (celk.hodnota dlouh.závazků činila Kč 0,00)              0,00 % 

- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí     0,00 % 

C.4 Rozpočtová odpovědnost svazku obcí        0,00 % 

 

Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedeno v příloze č. 2 závěrečného účtu. 

 

 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S 
JEJICH MAJETKEM 
 

DSO Sdružení Povodí Sedlnice není zřizovatelem právnických osob. 

 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Součástí Závěrečného účtu na rok 2020 jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – a) Rozvaha, b) Výkaz zisku a ztrát, c) Příloha účetní závěrky d) Fin 2-12 

Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 

 

Veškeré výkazy jsou rovněž k nahlédnutí na MěÚ Štramberk a v elektronické podobě na úředních deskách jednotlivých 
členských obcí. 

Zároveň upozorňujeme občany, že mohou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu Sdružení Povodí Sedlnice, a to 
buď písemně a to do 22. 4. 2021 nebo ústně na zasedání shromáždění starostů DSO, které se bude konat 23. 4. 2021 
od 9:30 hod v Kulturním domě Beseda v Rybím. 
 

 

Razítko účetní jednotky  

  

  

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Andrea Hlávková 

 Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

 
v.r. 

 

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Andrea Hlávková 

 Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

 
v.r. 

 

Statutární zástupce Marie Janečková 

 Podpisový záznam 
statutárního zástupce 

 
v.r. 
 

  



Rozvaha

Sídlo účetní jednotky

IČO:

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

70237093

115

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Místo podnikání

ulice, c.p.
obec
PSC, pošta

Údaje o organizaci
identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

ulice, c.p.
obec
PSC, pošta

Kontaktní údaje Předmět podnikání
telefon
fax
e-mail

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Statutární zastupce Osoba odpovědná za účetnictví

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2021, 11:19

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Závišice
74221

70237093
Dobrovolný svazek obcí

558840605

vedouci.financi@stramberk.cz

115
Závišice
74221

Všeobecné činnosti veřejné správy

84110

Marie Janečková Ing. Andrea Hlávková

Název: Sdružení povodí Sedlnice

CP Název položky Minulé
Běžné období

KorekceBrutto Netto
Synt.
účet

6 169 970,347 501 264,29AKTIVA CELKEM 6 885 386,90 615 877,39

A. Stálá aktiva 6 885 386,90 5 884 838,107 178 204,00 292 817,10

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 235 950,00 52 238,00 183 712,00 191 586,00

1. 012Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. 013Software

3. 014Ocenitelná práva

4. 015Povolenky na emise a preferenční limity

5. 018Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. 019Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 235 950,00 52 238,00 183 712,00 191 586,00

7. 041Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. 051Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. 035Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 942 254,00 6 833 148,90 109 105,10 5 693 252,10

1. 031Pozemky

2. 032Kulturní předměty

3. 021Stavby

4. 022Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 475 663,10 366 558,00 109 105,10 5 693 252,10

5. 025Pěstitelské celky trvalých porostů

6. 028Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 466 590,90 6 466 590,90

7. 029Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. 042Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. 052Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. 036Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
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CP Název položky Minulé
Běžné období

KorekceBrutto Netto
Synt.
účet

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. 061Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. 062Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. 063Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. 067Dlouhodobé půjčky

5. 068Termínované vklady dlouhodobé

6. 069Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. 043Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

8. 053Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. 462Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. 464Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. 465Dlouhodobé poskytnuté zálohy

4. 466Dlouhodobé pohledávky z ručení

5. 469Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. 471Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

B. Oběžná aktiva 285 132,24323 060,29 323 060,29

I. Zásoby

1. 111Pořízení materiálu

2. 112Materiál na skladě

3. 119Materiál na cestě

4. 121Nedokončená výroba

5. 122Polotovary vlastní výroby

6. 123Výrobky

7. 131Pořízení zboží

8. 132Zboží na skladě

9. 138Zboží na cestě

10. 139Ostatní zásoby

II. Krátkodobé pohledávky 8 889,00

1. 311Odběratelé

2. 312Směnky k inkasu

3. 313Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. 314Krátkodobé poskytnuté zálohy

5. 315Jiné pohledávky z hlavní činnosti

6. 316Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

7. 317Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

8. 319Pohledávky z přerozdělovaných daní

9. 335Pohledávky za zaměstnanci

10. 336Sociální zabezpečení

11. 337Zdravotní pojištění

12. 338Důchodové spoření

13. 341Daň z příjmů

14. 342Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

15. 343Daň z přidané hodnoty

16. 344Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

17. 346Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

18. 348Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 8 889,00

23. 361Krátkodobé pohledávky z ručení

24. 363Pevné termínové operace a opce

25. 369Pohledávky z neukončených finančních operací

26. 365Pohledávky z finančního zajištění

27. 367Pohledávky z vydaných dluhopisů

28. 373Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

29. 375Krátkodobé zprostředkování transferů

30. 381Náklady příštích období

31. 385Příjmy příštích období

32. 388Dohadné účty aktivní

33. 377Ostatní krátkodobé pohledávky
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CP Název položky Minulé
Běžné období

KorekceBrutto Netto
Synt.
účet

III. Krátkodobý finanční majetek 323 060,29 323 060,29 276 243,24

1. 251Majetkové cenné papíry k obchodování

2. 253Dluhové cenné papíry k obchodování

3. 256Jiné cenné papíry

4. 244Termínované vklady krátkodobé

5. 245Jiné běžné účty

9. 241Běžný účet

11. 231Základní běžný účet územních samosprávných celků 323 060,29 323 060,29 276 243,24

12. 236Běžné účty fondů územních samosprávných celků

15. 263Ceniny

16. 262Peníze na cestě

17. 261Pokladna
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MinuléCP Název položky Běžné obdobíSynt.
účet

6 169 970,34PASIVA CELKEM 615 877,39

C. Vlastní kapitál 6 159 915,24615 877,39

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 137 609,28 6 694 182,69

1. 401Jmění účetní jednotky 581 547,98581 547,98

3. 403Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 5 849 390,51292 817,10

4. 405Kurzové rozdíly

5. 406Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -179 733,00-179 733,00

6. 407Jiné oceňovací rozdíly

7. 408Opravy předcházejících účetních období 442 977,20442 977,20

II. Fondy účetní jednotky

6. 419Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření -521 731,89 -534 267,45

1. 493Výsledek hospodaření běžného účetního období 44 059,1712 535,56

2. 431Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. 432Výsledek hospodaření předcházejících účetních období -578 326,62-534 267,45

D. Cizí zdroje 10 055,10

I. Rezervy

1. 441Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. 451Dlouhodobé úvěry

2. 452Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

3. 453Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

4. 455Dlouhodobé přijaté zálohy

5. 456Dlouhodobé závazky z ručení

6. 457Dlouhodobé směnky k úhradě

7. 459Ostatní dlouhodobé závazky

8. 472Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky 10 055,10

1. 281Krátkodobé úvěry

2. 282Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

3. 283Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

4. 289Jiné krátkodobé půjčky

5. 321Dodavatelé 10 055,10

6. 322Směnky k úhradě

7. 324Krátkodobé přijaté zálohy

8. 325Závazky z dělené správy

9. 326Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

10. 331Zaměstnanci

11. 333Jiné závazky vůči zaměstnancům

12. 336Sociální zabezpečení

13. 337Zdravotní pojištění

14. 338Důchodové spoření

15. 341Daň z příjmů

16. 342Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

17. 343Daň z přidané hodnoty

18. 345Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

19. 347Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

20. 349Závazky k vybraným místním vládním institucím

27. 362Krátkodobé závazky z ručení

28. 363Pevné termínové operace a opce

29. 364Závazky z neukončených finančních operací

30. 366Závazky z finančního zajištění

31. 368Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

32. 374Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

33. 375Krátkodobé zprostředkování transferů

35. 383Výdaje příštích období
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MinuléCP Název položky Běžné obdobíSynt.
účet

36. 384Výnosy příštích období

37. 389Dohadné účty pasivní

38. 378Ostatní krátkodobé závazky
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Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

70237093

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Sídlo účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO:

Údaje o organizaci

Závišice

Dobrovolný svazek obcí Závišice
74221

70237093

74221

Místo podnikání

právní forma

Kontaktní údaje

identifikační číslo

ulice, c.p.

Předmět podnikání

ulice, c.p.

115

PSC, pošta
obec

zřizovatel

PSC, pošta

115

obec

hlavní činnost

vedouci.financi@stramberk.cz

telefon

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2021, 11:21

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

e-mail

Osoba odpovědná za účetnictví

fax
84110

vedlejší činnost
CZ-NACE

Všeobecné činnosti veřejné správy

Marie Janečková Ing. Andrea Hlávková
Statutární zástupce

558840605

Název: Sdružení povodí Sedlnice

CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období

Hosp. činnostHlavní činnost
Syn.
úč. Hlavní činnost Hosp. činnost

A. NÁKLADY CELKEM 235 282,87 1 710 091,38

I. Náklady z činnosti 235 227,17 1 710 049,34

1. Spotřeba materiálu 501

2. Spotřeba energie 502

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503

4. Prodané zboží 504

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506

6. Aktivace oběžného majetku 507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508

8. Opravy a udržování 1 282,00511

9. Cestovné 512

10. Náklady na reprezentaci 513

11. Aktivace vnitropodnikových služeb 516

12. Ostatní služby 5 099,31 108 617,34518

13. Mzdové náklady 521

14. Zákonné sociální pojištění 524

15. Jiné sociální pojištění 525

16. Zákonné sociální náklady 527

17. Jiné sociální náklady 528

18. Daň silniční 531

19. Daň z nemovitostí 532

20. Jiné daně a poplatky 538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

23. Jiné pokuty a penále 542

24. Dary a jiné bezúplatné předání 543
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CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období

Hosp. činnostHlavní činnost
Syn.
úč. Hlavní činnost Hosp. činnost

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a škody 547

27. Tvorba fondů 548

28. Odpisy dlouhodobého majetku 230 127,86 1 600 150,00551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553

31. Prodané pozemky 554

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558

36. Ostatní náklady z činnosti 549

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly 561

2. Úroky 562

3. Kurzové ztráty 563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564

5. Ostatní finanční náklady 569

III. Náklady na transfery

2. Náklady vybraných místních vládních 572

V. Daň z příjmů 55,70 42,04

1. Daň z příjmů 55,70 42,04591

2. Dodatečné odvody z daně z příjmů 595

B. VÝNOSY CELKEM 247 818,43 1 754 150,55

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601

2. Výnosy z prodeje služeb 602

3. Výnosy z pronájmu 603

4. Výnosy z prodaného zboží 604

5. Výnosy ze správních poplatků 605

6. Výnosy z místních poplatků 606

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641

10. Jiné pokuty a penále 642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého 645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 646

15. Výnosy z prodeje pozemků 647

16. Čerpání fondů 648

17. Ostatní výnosy z činnosti 649

II. Finanční výnosy 293,16 221,31

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

2. Úroky 293,16 221,31662

3. Kurzové zisky 663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665

6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů 247 525,27 1 753 929,24

2. Výnosy z vybraných místních vládních 247 525,27 1 753 929,24672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických 681

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů 682

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a 688
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CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období

Hosp. činnostHlavní činnost
Syn.
úč. Hlavní činnost Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 12 591,26 44 101,21

2. Výsledek hospodaření běžného účetního 12 535,56 44 059,17
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Sídlo účetní jednotky

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO:

PŘÍLOHA

70237093

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

74221

Kontaktní údaje

ulice, c.p.

Předmět podnikání

Závišice
zřizovatel

70237093

obec

74221

identifikační číslo
Dobrovolný svazek obcí

115

právní forma
PSC, pošta

Závišice
PSC, pošta

115

ulice, c.p.

Osoba odpovědná za účetnictví

CZ-NACE

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Všeobecné činnosti veřejné správy

vedouci.financi@stramberk.cz

hlavní činnost
fax

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2021, 12:09

vedlejší činnost

Marie Janečková

558840605

Statutární zástupce

e-mail

Ing. Andrea Hlávková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

telefon

84110

Název: Sdružení povodí Sedlnice

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nemá informace o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka v roce 2012 začala provádět odpisy dle ČÚS č. 708.
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Název položkyČíslo
položky

Podrozva-
hový účet MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 423 500,00 423 500,00
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1.

423 500,00902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2. 423 500,00
905Vyřazené pohledávky3.
906Vyřazené závazky4.
909Ostatní majetek5.

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.
912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.
913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3.
914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.
915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů5.
916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku1.
922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání2.
923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou3.
924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou4.
925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou5.
926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou6.

P.IV. Další podmíněné pohledávky
931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého1.
932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého2.
933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv3.
934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv4.
939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní5.
941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní6.
942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům7.
943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům8.
944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění9.
945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění10.
947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení11.
948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních12.

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé
951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.
952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.
953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3.
954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.
955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů5.
956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu1.
962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu2.
963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu3.
964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu4.
965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na5.
966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na6.
967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo7.
968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo8.

P.VII. Další podmíněné závazky
971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého1.
972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého2.
973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv3.
974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv4.
975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu5.
976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu6.
978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další7.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
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979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další8.
981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9.
982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových10.
983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních11.
984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních12.
985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a13.
986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a14.

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a
991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva1.
992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva2.
993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva3.
994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva4.

423 500,00999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům5. 423 500,00

A.5 Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nám nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

K 31.12.2019 nemá účetní jednotka podaný žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Dobrovolný svazek obcí není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní
jednotky.

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)B.3.
TEXT CISLO
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní obdobíC.1.
Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislostiC.2. 5 556 573,41 1 594 765,24

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetkuC.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.
TEXT CISLO

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní
hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví; 0

0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.
TEXT CISLO

0,00

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.
TEXT CISLO

0,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.
TEXT CISLO

0,00

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.
TEXT CISLO

0,00
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Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.
TEXT CISLO

0,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
TEXT CISLO

Netýká se naší účetní jednotky. 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

V roce 2020 převedlo SPS do majetku členských obcí majetek pořízený v rámci projektu
"Protipovodňová opatření" a projektu "Čistící technikou k lepšímu ovzduší" v pořizovací
hodnotě:

19 620 107,14A.
K položce Doplňující informace Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce Doplňující informace Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce Doplňující informace Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce Doplňující informace Částka

Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍČíslo
Položka

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1.
G.II. Tvorba fondu

Přebytky hospodaření z minulých let1.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

Ostatní fondyF.g.
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Ostatní tvorba fondu4.
G.III. Čerpání fondu
G.IV. Konečný stav fondu

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

G. Stavby

Bytové domy a bytové jednotkyG.1.
Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3.
Komunikace a veřejné osvětleníG.4.
Jiné inženýrské sítěG.5.
Ostatní stavbyG.6.

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahyG.

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

H. Pozemky

Stavební pozemkyH.1.
Lesní pozemkyH.2.
Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.
Zastavěná plochaH.4.
Ostatní pozemkyH.5.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahyH.

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyI.
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyJ.

Příloha k 31.12.2020, okamžik sestavení 11.02.2021, 12:09, strana 7



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Název:
70237093IČO:

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sdružení povodí Sedlnice

Sídlo účetní jednotky
115

PSC, pošta

Údaje o organizaci

obec

Místo podnikání

Závišice
74221

ulice, c.p.

70237093
Dobrovolný svazek obcí

PSC, pošta

115

74221zřizovatel
právní forma

ulice, c.p.identifikační číslo
obec Závišice

vedlejší činnost
Všeobecné činnosti veřejné správy

e-mail CZ-NACE

hlavní činnost

vedouci.financi@stramberk.cz

telefon 558840605
fax

Předmět podnikáníKontaktní údaje

84110

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2021, 10:16

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Ing. Andrea Hlávková
Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Janečková

Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b text 1 2 3

52 300,00 61 800,00 61 734,000000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Celkem za 0000 52 300,00 61 800,00 61 734,00Nezadaná hodnota

500,00 500,00 293,166310 2141 Příjmy z úroků (část)

Celkem za 6310 500,00 500,00 293,16Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

CELKEM 52 800,00 62 300,00 62 027,16

I.   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
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Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b text 21 22 23

15 000,003639 5171 Opravy a udržování

Celkem za 3639 15 000,00Komunální služby a územní rozvoj jinde

5 000,00 65 500,003726 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3726 5 000,00 65 500,00Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

13 500,00 13 407,415212 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 5212 13 500,00 13 407,41Ochrana obyvatelstva

2 000,00 2 000,00 1 802,706310 5163 Služby peněžních ústavů

Celkem za 6310 2 000,00 2 000,00 1 802,70Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

66 000,006409 5169 Nákup ostatních služeb

184 800,00 3 300,006409 5171 Opravy a udržování

Celkem za 6409 250 800,00 3 300,00Ostatní činnosti jinde nezařazené

CELKEM 272 800,00 84 300,00 15 210,11

II.   ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
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Číslo
řádku

Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

rtext 31 32 33

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114

220 000,00 22 000,00 -46 817,05Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8115

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211

Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214

Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228

Opravné položky k nepeněžním operacím

Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek  (+,-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) -46 817,0522 000,00220 000,008000

III. FINANCOVÁNÍ -  třída 8
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Číslo
řádku

Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

rtext 41 42 43

Třída 1 - Daňové příjmy 4010

500,00 500,00 293,16Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020

Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030

52 300,00 61 800,00 61 734,00Třída 4 - Přijaté transfery 4040

52 800,00 62 300,00 62 027,16Příjmy celkem 4050

Konsolidace příjmů 4060

2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi 4061

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4062

2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO 4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080

2443 - Splátky půjčených prostředků od RR 4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů 4090

52 300,00 61 800,00 61 734,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně 4120

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130

4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140

4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145

4138 - Převody z vlastní pokladny 4146

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180

4223 - Investiční přijaté transfery od RR 4181

4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich 4182

4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného okresu 4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného kraje 4194

52 800,00 62 300,00 62 027,16Příjmy celkem po konsolidaci 4200

272 800,00 84 300,00 15 210,11Třída 5 - Běžné výdaje 4210

Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220

272 800,00 84 300,00 15 210,11Výdaje celkem 4240

Konsolidace výdajů 4250

5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270

5325 - Neinvestiční transfery RR 4271

5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 4280

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281

5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR 4290

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300

5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305

5348 - Převody do vlastní pokladny 4306

5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310

5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí 4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem 4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360

6342 - Investiční transfery krajům 4370

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
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Číslo
řádku

Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

rtext 41 42 43

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380

6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich 4381

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411

6449  -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu 4422

ZJ 035  -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje 4424

272 800,00 84 300,00 15 210,11Výdaje celkem po konsolidaci 4430

-220 000,00 -22 000,00 46 817,05Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440

220 000,00 22 000,00 -46 817,05Třída 8 - Financování 4450

Konsolidace financování 4460

220 000,00 22 000,00 -46 817,05Financování celkem po konsolidaci 4470
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Číslo
řádku

Název bankovního účtu
Počáteční
stav k 1.1.

Stav ke konci
vykaz. období

Změna stavu bank. účtů

rtext 61 62 63

323 060,29 -46 817,05Základní běžný účet ÚSC 6010 276 243,24

Běžné účty fondů ÚSC 6020

323 060,29 -46 817,05Běžné účty celkem 6030 276 243,24

Pokladna 6040

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
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Číslo
řádku

Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

rtext 71 72 73

ZJ

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 7092

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7110

4221 - Investiční  přijaté transfery od obcí 7120

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130

ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného 7140

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ 7160

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7190

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 7192

6341 - Investiční transfery obcím 7200

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 7220

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ 7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7260

ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a 7291

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7320

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340

4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350

ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ 7390

ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7430

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a 7431

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432

6341 - Investiční transfery obcím 7440

6342 - Investiční transfery krajům 7450

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460

ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7530

VII.  VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR
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X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI
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PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

XI.
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VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE
JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

XII.

Odesláno dne: Razítko:
Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za údaje:

o rozpočtu:
telefon:

o skutečnosti:
telefon:

Došlo dne:
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                         KRAJSKÝ ÚŘAD 
                 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
                 Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 
                        28. října 117, 702 18 Ostrava                                                   

 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 

 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

KUMSX02E5G2S 
 

 

 
 
 

 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí  

Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093 za rok 2020 
 

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 
23. 6. 2020. 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Jiří Urbánek 
 

kontrolor pověřený řízením 390/03/2020 3626 

    
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2020 bylo vykonáno dne 31. 8. 2020. Místem provedení dílčího 
přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Štramberk.  
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 22. 2. 2021. Místem provedení 
závěrečného přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 11. 8. 2020. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 22. 2. 2021. 
  
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Marie Janečková, předsedkyně svazku 
- Ing. Andrea Hlávková, účetní 

 
  

 
 
Čj.: 

 
MSK  26189/2021 

           
           

Sp. zn.: 
KON/17236/2020/Sam  
113.1 V5   N 

 

Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek  
Telefon: 595 622 778  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  



 
 Čj.: MSK  26189/2021 Sp. zn.: KON/17236/2020/Sam  
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 
 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, 
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky 

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí, 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
- zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, 
- účetnictví vedené svazkem obcí, 
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 

 
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 
 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 
 
Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny na písemnostech uvedených v „Seznamu předložených 
dokumentů“. 
 
 
 

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

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

 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 
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A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že 

 podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 

0,00 % 

 podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) 

0,00 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost svazku obcí 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky          0 % 
 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh svazku obcí nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru 
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.   
 

  
 
 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
 
 
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření svazku obcí. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije 
možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
 
Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
  
 
Datum vyhotovení: 22. 2. 2021 
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Zprávu zpracoval: 

Ing. Jiří Urbánek, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

  
  
 

 
Seznam předložených dokladů: 
 

- návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2020 vč. písemností prokazující jeho zveřejnění na internetových 
stránkách svazku obcí od 2. 12. 2019 doposud a úředních deskách členských obcí svazku, 

- rozpočet svazku obcí na rok 2020 schválen usnesením z jednání svazku obcí č. 15/2019 ze dne  
19. 12. 2019 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 8. 1. 2020, 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí na roky 2021 - 2023 vč. písemností prokazující jeho 
zveřejnění na internetových stránkách svazku obcí od 2. 12. 2019 a úředních deskách členských obcí 
svazku, 

- střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na roky 2021 - 2023 schválen usnesením z jednání svazku 
obcí č. 17/2019 ze dne 19. 12. 2019 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne  
8. 1. 2020, 

- návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019 vč. písemností prokazující jeho zveřejnění  
na internetových stránkách svazku obcí od 15. 5. 2020 doposud a úředních deskách členských obcí 
svazku, 

- závěrečný účet svazku obcí za rok 2019 schválen usnesením z jednání svazku obcí č. 6/2020 ze dne  
5. 6. 2020 s výrokem "bez výhrad", zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne 17. 6. 2020, 
písemnosti prokazující zveřejnění informací na úředních deskách členských obcí svazku a písemnosti 
prokazující projednání závěrečného účtu svazku obcí za r. 2019 v zastupitelstvech členských obcí 
svazku,  

- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k movitým věcem ze dne 6. 4. 2020 uzavřená  
s nabyvatelem Město Štramberk, převáděné věci specifikované v čl. II. bodě 6. smlouvy, schváleno 
usnesením z jednání svazku obcí č. 5/2019, 6/2019 a 7/2019 všechny ze dne 19. 12. 2019, protokoly  
o předání majetku inv. č. 2000013, 2000012, 2000005, 2000003, 2000009 a 2000002, účetní doklad  
č. 90001 ze dne 1. 1. 2020 (vyřazení), 

- výkaz rozvaha k 31. 7. 2020, 
- účetní doklady č. 11001 - 11029 za období 3. 1. 2020 - 31. 7. 2020 (banka), 
- účetní doklad č. 50001 ze dne 23. 1. 2020 (předpis) přijatá faktura na služby serveru Kč 3.352,31, 

rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2020, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 7. 2020, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 2020, 
- smlouva o dílo ze dne 13. 3. 2020 uzavřená se zhotovitelem ENVIPARTNER, s.r.o., Brno,  

na projektovou dokumentaci a další doklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně další 
činnosti spojené s realizací projektu "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve Sdružení 
povodí Sedlnice", celkem Kč 150.000,- bez DPH, 3 cenové nabídky, protokol o jednání hodnotící komise 
ze dne 6. 3. 2020, schváleno usnesením z jednání svazku obcí č. 1/2020 ze dne 6. 3. 2020, rozpočtově 
kryto rozpočtovým opatřením č. 1 schváleného usnesením z jednání svazku obcí č. 3/2020 ze dne  
6. 3. 2020 a zveřejněného na internetových stránkách svazku obcí dne 26. 3. 2020, 

- směrnice o účetnictví a evidenci majetku ze dne 11. 11. 2011, 
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- podpisové vzory ze dne 7. 1. 2019, 
- účetní závěrka svazku obcí za rok 2019 schválena usnesením z jednání svazku obcí č. 5/2020 ze dne  

5. 6. 2020, 
- plán inventur ze dne 18. 12. 2020, protokol o proškolení členů IK ze dne 18. 12. 2020, inventurní 

soupisy syntetických účtů č. 231 a 403, inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků za rok 
2020 ze dne 31. 1. 2021 a směrnice pro provedení inventarizace majetku účinná od 5. 10. 2015,  

- výkaz rozvaha k 31. 12. 2020,  
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2020,  
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020.  
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Seznam použitých právních a jiných předpisů: 
 

1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 128/2000 Sb.), 

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), 

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška 
č. 410/2009 Sb.), 

6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška  
č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 
č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), 
10. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.), 
11. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), 
12. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.), 
15. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
16. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), 
18. stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy. 
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