
Návrh závErečného účtu Svazku obcí ÚštEcko za rok 2022 
   IČ: 75075253 

 Mírové námEstí 83, 411 45 ÚštEk 
 
 
podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
 
Rozpočet svazku byl schválen usnesením členské sch]ze ze dne 16. 12. 2021 jako mírnE 
pUebytkový (pUíjmy 40 510,00. Kč, výdaje 39 340,00 tis. Kč) a upraven jedním rozpočtovým 
opatUením.  
 
 

1) Údaje o plnEní pUíjm] a výdaj] v Kč 
 

DSO 2022 ゲIｴ┗=ﾉWﾐ┠ ヴﾗ┣ヮﾗLWデ ┌ヮヴ;┗Wﾐ┠ ヴﾗ┣ヮﾗLWデ ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデ ﾆ ンヱくヱヲくヲヰ22 

Pギｹﾃﾏ┞ 40 510,00 40 510,00  42 490,89 

V┠S;ﾃW 39 340,00 40 757,00  40 709,67 

Fｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ  -1 170,00 -1 753,00  -1 781,22 

HV 2022: 1 781,22 Kč 
 
 
2) Majetek svazku k 31.12.2022 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)            142 658,20 Kč 
      Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)          15 246,00 Kč 
 
 

3) Stav finančních prostUedk] na bankovním účtu k 31.12.2022 
      Účet DSO veden u České spoUitelny a.s. a z]statek je evidován ve výši 13 542,67 Kč. 
 

4) Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2022 ……………….………… 0,00 Kč 
 

5) Závazky k 31. 12. 2022 ………………………………….……….. 0,00Kč 
 
      6) Dotace 
      Svazku obcí ÚštEcko nebyla v roce 2022 poskytnuta žádná dotace. 
. 

7) PlnEní opatUení k odstranEní nedostatk] zjištEných v minulém roce (2021) - nebyly 
zjištEny chyby a nedostatky v pUezkumu hospodaUení za rok 2021. 

 
8) Zpráva o výsledku pUezkoumání hospodaUení 
Svazek obcí ÚštEcko na základE zákona č.420/2004 Sb., uzavUel smlouvu o provedení 
pUezkoumání hospodaUení. Dílčí pUezkoumání za rok 2022 se uskutečnilo dne 24.2.2023 
a konečné pUezkoumání dne 28.2.2023. 
a) PUi pUezkoumání hospodaUení DSO Svazek obcí ÚštEcko za rok 2022 nebyly zjištEny 

chyby a nedostatky - uvedeno ve zprávE o výsledku pUezkoumání hospodaUení. (viz. 
pUíloha) 

b) PUi pUezkoumání hospodaUení DSO Svazek obcí ÚštEcko za rok 2022 nebyla zjištEna 
rizika dle § 10, odst. 4 písm.. a) zákona č. 420/2004 Sb. 



c) PUi pUezkoumání hospodaUení DSO Svazek obcí ÚštEcko za rok 2022 byly zjištEny  dle 
§10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly pohledávek a závazk] 
na rozpočtu a zastaveného majetku: 

• Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku   0,00 % 
• Podíl závazk] na rozpočtu územního celku    0,00 % 
• Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

územního celku             0,00 %  
 
Dluh Svazku obcí ÚštEcko nepUekročil 60% pr]mEru jeho pUíjm] za poslední čtyUi rozpočtové 
roky. 
 
Usnesení: 
Svazek obcí ÚštEcko schvaluje hospodaUení, závErečný účet a zprávu o výsledku pUezkoumání 
hospodaUení za rok 2022 bez výhrad. 
 
Schváleno členskou sch]zí dne   . 
 
       Bc. OndUej Elísek 
       PUedseda  
 
 
VyvEšeno na úUední desce: 
 
VyvEšeno elektronicky ode dne: 
 
Bude vyvEšeno do doby schválení pUíštího závErečného účtu!!! 
 
 
Razítko a podpis: 

 
 
 
 
PUíloha: Zpráva o výsledku pUezkoumání hospodaUení.  
    Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, výkaz FIN 2-12,  




































































































