
Dobrovolný svazek obcí
Sdružení obcí Toulovcouy Maštale Proseč

b

Ičo 70935840

zÁvĚnnčNÝ účnr
Dso sdružení obcí Toulovcow Maštale proseč

zarok 20l6
(dle § 17 zikona é.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění

platných předpisů)

1) Údaie o plnění nříimů a vÝdaiů za rok 2016
(údajejsou uváděny v tis. Kč)

Úda;e o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou
k nahlédnutí v kanceláři Obce Perálec (ÝkarFIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč nemá žádnou hospodářskou činnost.

3) Údaie o hospodaření s maiétkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha,Yýkaz zisků a ztrát a přiloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mastale,cz

v sekci SOTM>dokumenty>rok 20l6.Knahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu v Perálci,Yýkazy apříloha účetní
závěrlq obsahují údaje o stavu a v,ývoji majetku zaběžný rok včetně popisu výmamných vlivů na změny stavů.

4) stav účelovÝch fondů a finančních aktiv
4. 1 účelové fondy nejsou zřízeny

4.2 Finanční aktiva k 31.12.2016
IšZběžnébo účtu vedeného u Pošt. spořitelny, č, ú.258288216/0300
IšZběžnéhoúčtu vedeného u ČS Proseč. č. ú. l144811309/0800
I(Zběžného účtu vedeného u ČNg, č, ú.94-2514531107l0

l 320 463,35 Kč
l18 908,65 Kč
l31 028,02 Kč

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k31.12.2016

7o plnění
k upravenému

roznočtu

Iřídal-Daňovépříimy 0,C 0,( 0,0 0,c 0,0

lřída2 - Nedaňové příimy l 340"l 92.8 l 432.9 l 436,5 l00,3

Iřída 3 - Kapitálové příimv 0.C 0.( 0_0 0,C 0,0

Iřída4-Přiiatédotace 2l9.9 l 152.2 l372.1 1 372^,| l00.0

příimv celkem t 560.0 l245.n 2 805.0 2 808.6 l00,1

Iřída 5 -Běžné v,ídaie | 460-(, 540,( 2 000,0 I982.2 99.1

Iřída 6 - Kapitálové výdaie 0.c 0,( 0.0 0,( 0,0

vÝdaie celkem l460.0 540,0 2 000.0 l982,2 99,1

Salda: Příimv - yýdaie l00.0 705,0 805,0 826,4 l02-7

Třída 8 - íinancování
přiiaté úvěrv a půičkv 0,c 0,( 0.C 0.( 0.0

šolátkv úvěni a půiček _l00.c 0.( -l00,0 -l00.( l00.0

Fond rezerv 0.c 0.( 0.C 0,( 0.0

Fond sociální 0.c 0.( 0.C 0.c 0,0

)rostředkv z minulÝch let 0,c 0,c 0,0 0.( 0,0

Financování celkem -l00,c 0,( -l00,0 100.( 100.0

Stav linančních aktiv k31. 12.2016 c e l ke m
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1 570 400,02 Kč

5) Hospodaření zřízených příspěvkovÝch oreanizací
žádné nejsou zřízeny



6) vvúčtování íinančních vztahů ke státnímu r3zpočtu a ostatním rozpočtům veřeiné úrovně

DSO obrdžel v roce 2016 dotace v celkové vyši 1,272.108,30 Kč. Rozpis jednotlivých dotací

a jejich čerpaní je zptasován v následující tabulce. Dvě dotace z Pkr byly poslcytnuty na období r.2016-2017,

v letošním roce nebyly čerpány, jejichrcalizace se uskuteční v I. polovině r.2017, kdy budou i vyttčtovány.

Ostatní přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši a v řádně vy.ttčtovány.

roskytov účel: úz položka rozpočet čerpání o/o

Pkr

Pkr

Pkr

Pkr

Pkr

Pkí

Člen. příspěvky od obcí

PoV_opr.a údrž.veřej.prostranství

Dotacenaprovoz IC

Podpora cykloávodů 201 6

Webkamery a meteostanice v mikroreg. TM

3bnova rozcestniků, znaěení a tur. šipek v m

Cprava rozhledny Terezka

ikoreg.

412l

4l22

4l22

4l22

4l22

4|22

4l22

454 500,00

300 000,00

l7 600,00

20 000,00

30 000,00

l50 000,00

300 000,00

454 518,30

300 000,00

l7 590,00

20 000,00

30 000,00

0,00

0,00

100,0

100,0

100,0

l00,0

100,0

C elkem 1 2721oo-o0 822 108.30

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016

Přezkoumání hospodaření DSO bylo provedeno ve dnech 06. 12.20t6 a08. 02. 2017 finančním odborem Pkr
na základé žádosti podané DSO dle § 42 zíkona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v sou-
ladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ě.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních §amosprávních
celků a DSO. Kontrolorem pověřeným řizenim přezkoumání byla p. Ing. Ivana Bednaříková.

Závěr kontroly:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zák- č. 42012004 Sb.).

Plné znění zpráw o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Proseči 10. února 2017

Bc. Jan Macháček
předseda sdružení obcí

Náwh na usnesení:

"Valná hromada DSO schvaluje celoroční hospodaření svazku azávěrečný účet svazku za rok 2016 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 bez výhrad."

Na úřední desku vyvěšeno dne:- 13.02.2017
Sejmuto dne: 28.02.2017

Vyvěšeno v elektronické podobě ve stejném termínu.

§DRUŽENÍOBCÍ
Touto{rcouY M6šTaH

Bocká 125, 539 44 Preč
Ťel,: 469 319413 lČ: 709 35 840
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