Závěrečný účet DSO Terra Prosperita

Závěrečný účet hospodaření DSO Terra Prosperita je zpracován na základě § 17 zákona č. 250/ 2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Obsahuje údaje o plnění rozpočtu na straně příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby.
Součástí závěrečného účtu je plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017,
které se uskutečnilo ve dnech 22. 2. 2018 a 12. 9. 2017 odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje, na základě přezkoumání provedeného dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Údaje o DSO:
Adresa:

Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

IČ:
DIČ:

75091801
CZ 75091801

Peněžní ústav: KB a.s, č. účtu: 35-8828190277/ 0100
DSO sdružuje: Obec Žižice
Obec Knovíz
Obec Zvoleněves
Město Slaný

1.) Hospodaření DSO podle rozpočtu
V roce 2017 DSO hospodařil dle rozpočtu zpracovaného v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Po jeho projednání a schválení dne 15. 12. 2016 byl nástrojem pro
finanční hospodaření DSO v roce 2017. Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění jako schodkový, schodek
kryt z rezerv z minulých let.
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
- Příjmy z prodeje pozemků, ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let
Komentář k vybraným výdajovým položkám:
- Odměny členů zast., povin.pojistné na ZP
- Služby peněž.ústavů, konzultační a porad.služby, nákup ostat.služeb
- Platby daní a poplatků
2.

2.)
Majetek DSO – inventarizace
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12. 2017 na základě vydaného plánu inventur pro rok 2017 ze dne
15.12.2017 v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků .

3.)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

Přezkoumání hospodaření DSO provedli: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Bc. Marcela Bažoutová, DiS.,
kontrolor Ing. Petr Matoušek z Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor kontroly. Přezkoumání se
uskutečnilo dne: 12. 9. 2017 a 22. 2. 2018 na základě zákona č. 420/ 2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita Slaný:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.
Závěrečný účet DSO, výsledek hospodaření a auditu za rok 2017 byl projednán na valné hromadě 1. června 2018.
Usnesení:
Valná hromada DSO Terra Prosperita schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita za rok 2017 bez výhrad.
Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017, Příjmy a výdaje dle tříd.
Vypracovala: Hořejší Jana

Vratislav Rubeš
předseda DSO

V Žižicích 1. 6. 2018

Návrh Závěrečného účtu DSO Terra Prosperita za rok 2017
zveřejněn na úředních deskách obcí DSO a úředních deskách v elektronické podobě
od: 27. 4. 2018

do: 14.5 - 16. 5. 2018

