
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Úštěcko za rok 2022 
   IČ: 75075253 

 Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk 

 

 

podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Rozpočet svazku byl schválen usnesením členské schůze ze dne 16. 12. 2021 jako mírně 

přebytkový (příjmy 40 510,00. Kč, výdaje 39 340,00 tis. Kč) a upraven jedním rozpočtovým 

opatřením.  

 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč 

 

DSO 2022 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2022 

Příjmy 40 510,00 40 510,00  42 490,89 

Výdaje 39 340,00 40 757,00  40 709,67 

Financování  -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 prostředků na bankovním účtu k 31.12.2022 

      Účet DSO veden u České spořitelny a.s. a zůstatek 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 Úštěcko nebyla v roce 2022 poskytnuta žádná dotace. 

. 

7) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v minulém roce (2021) - nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky v přezkumu hospodaření za rok 2021. 

 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Svazek obcí Úštěcko na základě zákona č.420/2004 Sb., uzavřel smlouvu o provedení 

přezkoumání hospodaření. Dílčí přezkoumání za rok 2022 se uskutečnilo dne 24.2.2023 

a konečné přezkoumání dne 28.2.2023. 

a) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Úštěcko za rok 2022 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky - uvedeno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. (viz. 

příloha) 

b) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Úštěcko za rok 2022 nebyla zjištěna 

rizika dle § 10, odst. 4 písm.. a) zákona č. 420/2004 Sb. 



c) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Úštěcko za rok 2022 byly zjištěny  dle 

§10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly pohledávek a závazků 

na rozpočtu a zastaveného majetku: 

• Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku   0,00 % 

• Podíl závazků na rozpočtu územního celku    0,00 % 

• Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

územního celku             0,00 %  

 

Dluh Svazku obcí Úštěcko nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové 

roky. 

 

Usnesení: 

Svazek obcí Úštěcko schvaluje hospodaření, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2022 bez výhrad. 

 

Schváleno členskou schůzí dne   . 

 

       Bc. Ondřej Elísek 

       Předseda  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

Vyvěšeno elektronicky ode dne: 

 

Bude vyvěšeno do doby schválení příštího závěrečného účtu!!! 

 

 

Razítko a podpis: 

 

 

 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.  

    Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, výkaz FIN 2-12,  


