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§*p§ňujictí údo"!o *r6xnieae,e

V souladu se ákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtťr, dle par. 'l7, a dále v souladu se
ákonem é. 12812000 Sb,, o, obcích, předkládám ásfupcůrn obcí Sdružení Povodí Sedlnice k projednáni návrh
závěrečného účtu sdružení povodí sedlnice za rok 20í6.

obsah ávěrečnóho úětu

l. Plnění rozpočtu příjmů

ll. Plněnl rozpoětu výdajů

lll. Financování (zapojení vlastnlch tlspor a cizích zdrojů)

lV. §tavy a obraty na bankovních úč,tech

V. Peněžnl fundy - informativně

Vl. Majetek

Vll. Vyúětování finančrrlch váahú k rozpoáůrn krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Vlll. Zpráva o výsledku pbzkoumání hospodaření

lX. Finanfuí hospodaření zílzených právnickýďr osob a hospodafuní s jejich majetkem

X. Ostatní doplňujlcí údaje
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CELKEM ZA POL 51 - Neinvestiční
provozní vÝdaie celkem

i ! É *ť§ §* ffi §S"V Á Ni qpe p g í e -rij v § ep t§i w h_qJsreg_§*§ffi s§,*§sre§ ú }
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Financování
8,í 15 zména stavu kratkod, bank.účtů 145 000,00 145 000.00 -28494.97

Fir*ancovám{ {tř§da 8} eelken,l í45 00il,íls ,í4§ §§§,ss -gs 4§c,§?

l{ázev bankovn iho účh.l
počáteční
stav k l.í.

stav ke koncl
vy*az, obdobi

změna stavu bank
účtťl

základní běžný účet usc 147 890,30 176 385,27 -28 494,97
Běžné úěty fondů USC
Běžné účty celkem 147 890,30 176 385,27 -28 494,97
Termínované vklady dlouhodobé
Term ínované vklady krátkodobé

š.8.nd 2/4



§-. "ry§ !$§č§Í-ry§N §y 
=, 

! ryry§§W&T3"Vffi §
Tert Schválený roqočet Ro4oěet po

změnách
skríečnosú

počáteční zůstatek

Přljmy celkem
Výdaje celkem
Obral

Konečný zůstatek (rozdll rozpoětu)

změna stavu

Flnancování - třída 8

Vl- MAJ§T§K
N ázev maptkového (tčttt Počateční ďav k 1.1 Obmt Konečný stav
Dlouhodobý nehmoiný majetek

Ocenitelná práva 235 950,@ 235 950,00
Dlouhodobý hmotný maJetek odpisovaný

Samostatné hmotné movité věci a soubory moMtých věci 14 833 64i1,10 14 833 643,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 42s222a.9a 4292220,90

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokoněený dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodobómu nehmotnému ma|etku

Cprávky k o@nitelným právům 12 858,00- 7 884,00- 20 742,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnómu majetku

OpÉvky k samost.hmot.movítým věcem a souborúm
hmot.mov.věcí

2 802 396,00- 1 599 657,00_ 4 402 053,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maietku 429?220,90, ,t 292 32CI,90"

V roce 2016 neby| pořízen žádný majetek. K žádnému vyřazení dlouhodobého majet<u v roce 2016 nedošlo,
K 31. prosinci2016 ptoběhla řádná inventarizace majetku DSO.

PoložRa Text Schválený rczpobt Rozpočct po
změnách

skuíečnosi

4121 Neinvestiěnl pňiaté transíery od obcí 160 700,00 160 700,00 140 230,00
4221 lnvestični Dniaté tranďerv od obcí
5321 Neinvesťčnt transfery obcím
6341 lnvestičnl tansfery obcím

Položka 4121 - neinvestiění pňJaté transfery od obcl- členské příspěvky jednotlivých obcl, podíly obcí na projektech 
"Čisttct technikou

k lepšímu ovzduší', 
"Protiporlodňová opatřent'.

Výsledek přezkoumán í hospodaňení
Pfi přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostratky.
Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostiatky, nebyl svazek
obcí povinen pnjmout opaření k nápravě.
B,2 Vzhledem k tomu, že pfi dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31.8.2016 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.
Závérc.
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C.1 Při přezkournání hospodařerrí d|e § 2 a § 3 zákona č, 420/2004 §b. za nok 20,t6
- nebyly dle § '!0 odst, 3 písm, a) 4iištěny chyby a nedostatky
0.2 ldentifdkace rťzik qp!;ýva.!íeíeh ze $ištění uveden3ích ve zprávě
- při přezkotlrnání hospodaření za rok 20{6 rrebyla zj§štěna rizika, §<terá by nnohla rnít negativní dopad na hospodařeni
svazku obcí v budoucnosti.
C.3 Podíly poh§edávek, ávazků a zastaveného rnajetku
- podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí (ce|k.hodnota d§ouh.pohledávek činila Kč 0,CI0}
- podÍ!závazlqŮ na rozpočtul svazku obcí (ce§k.hodnota dlouh"závazků čirrlla Kč CI,00)
- podílzastaveného majetku na ce§kovérn majot§tu svazkul obcí

Ceíé znění zpnátry o v}sťedku pfuzkoumání ňospodafuníl'e crvedeno tr pffíozo ó. 2 závěrečné'io tičťu

0"00 %

0,00 %

0,00 %

§§* ff§*w&ffiffiru§ Wffiffi& ffiru$ ,ffi

uffi#ffiff"ffi&d§§ffiffiffi

D§O Sdružení Povodí §edlniee neni zřizovatelem pnávnick§rch osob

§oučástí Závěnečného tiětu na nok 2016.lsoti přílohy:
Fříloha č, 1 - F{oanaha, Výkaz zisku a árát, Příloha úěetní závěrky
Fříloha ě. 2 - Zpnáva o výs|edku přezkoulnnání lTospodařenrí E§0 za rok 2016

Veškeré výkazyisou rovněž k nahlédnutí na í\děÚ Štrarrrberk a v elektronické podobě na úředn§ch deskách jednosivých
členských obcí.
Zároveň upozorňujeme občany, že mohou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o nozpočtových pravidlech územních
nozpoĚtťl ve znění pozdějších předpisŮ ulplatnit pfipornínky k návr!,1u závěrečného tičfu §dnužení Fovodí §edíniae, a to buď
p§senlně a to do 2.6.20'!7 nebo ústně na zasedání shnomážděn§ stanostů DSO, které se bude konat 5,6"2017 rra il'ilěstskéril
úřadě ve Štramberku.
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Fodpisoyý záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Fodpisovtý záznarn osoby
odpovědné za správnost
tidajů

Fodpisový záznam
statutárního zástupce
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