SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 49754866
Tel., fax: 353 821 296
E-mail: krusnehory@volny.cz, www.skhz.cz

Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory – západ za rok 2017
Sdružení Krušné hory – západ se při hospodaření s finančními prostředky řídilo rozpočtem, který byl
schválen usnesením Valné hromady č. 96/11/2016 dne 29. listopadu 2016 v celkovém objemu příjmů
ve výši 319 000 Kč, výdajů 591 800 Kč, schodek 272 800 Kč.
V průběhu roku byly provedeny tři úpravy rozpočtu.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč)
Rozpočet po
změnách

Schválený rozpočet
Třída 2 - Nedaňové příjmy

Skutečnost

200,00

100 200,00

100 207,98

Třída 4 - Přijaté transfery

318 800,00

564 578,49

564 578,49

Příjmy celkem

319 000,00

664 778,49

664 786,47

Třída 5 - Běžné výdaje

591 800,00

708 194,00

626 009,50

0,00

0,00

0,00

Výdaje celkem

591 800,00

708 194,00

626 009,50

FINANCOVÁNÍ

272 800,00

43 415,51

- 38 776,97

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Sdružení Krušné hory – západ (výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a
ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SKHZ) a zároveň jsou zveřejněny na
https://www.skhz.cz/hospodareni/a2018/
Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z úroků ve výši 207,98 Kč a příjmem ve výši 100 tis. Kč od Vodáren a
kanalizací Karlovy Vary, a. s.
Přijaté transfery jsou konkrétně popsané v čl. 4.
Běžné výdaje zahrnují výdaje na zabezpečení chodu kanceláře SKHZ a výdaje spojené s tiskem mapy SKHZ
v německém jazyce, čištěním drobných vodních toků a naučných stezek.

2. Výsledek hospodaření
Náklady SKHZ byly ve výši 804 554,50 Kč, výnosy ve výši 843 873,47 Kč – hospodářský výsledek za rok 2017 je
zisk ve výši 39 318,97 Kč.

3. Stavy bankovních účtů
Bankovní účty SKHZ
Ostrov

Stav k 1. 1. 2017

Stav k 31. 12. 2017

Změna stavu
bankovních účtů

Běžný účet - č. ú.
106248784/0300

679 827,58

718 724,55

-38 896,97

Dotační účet – č. ú. 945115341/0710

354,43

234,43

120,00
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součet

680 182,01

718 958,98

- 38 776,97

Upravený rozpočet

Skutečnost

4. Přijaté transfery v roce 2017
Transfer – účel

Schválený transfer

Nein. transfer od obcí –
čl. příspěvky

318 800,00

318 800,00

318 800,00

Nein. transfer od kraje –
mzda manažera

226 000,00

207 847,00

207 847,00

Nein. transfer od kraje –
cyklo mapa

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Nein. transfer od kraje –
čištění toků

36 000,00

17 931,49

17 931,49

Neinvestiční transfer od obcí – Členské příspěvky na rok 2017 byly řádně uhrazeny všemi členy.
Neinvestiční transfer od Karlovarského kraje – mzda manažera, byl poskytnut ve výši 226 tis. Kč, část
transferu byla vrácena, neboť manažerka pracovala na částečný úvazek. Dále byla poskytnuta dotace na
zpracování cyklistické mapy v německém jazyce, tato dotace byla čerpána v plné výši, celkové náklady činily
38 899 Kč. Další transfer byl poskytnut na základě žádosti o individuální dotaci na čištění drobných vodních toků
a naučných stezek, část transferu ve výši 18 068,51 byla Karlovarskému kraji vrácena. Všechny transfery byly
řádně a včas vyúčtovány.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení Krušné hory – západ
za rok 2017
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Karlovarského kraje ve dnech
30. 11. 2017 a 26. 4. 2018.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
ÚSC.
Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Krušné hory – západ za rok 2017:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2017 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,25 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,53 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %
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IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední rozpočtové 4 roky (§ 10
odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
U DSO se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto nebylo provedeno ověření poměru dluhu
územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i)
zákona č. 420/2004 Sb.).
Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí v kanceláři Sdružení Krušné hory –
západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov a na webových stránkách www.skhz.cz.

V Ostrově dne 5. června 2018

Předkládá: Ing. Markéta Moravcová, předsedkyně sdružení

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Rozvaha k 31. 12. 2017
Výkaz FIN2-12 k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
Příloha k 31. 12. 2017

Na www.skhz.cz zveřejněno dne:
sejmuto dne:

5. června 2018
29. června 2018

Na úřední desce obce Velichov
zveřejněno dne:
sejmuto dne:

5. června 2018
29. června 2018
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