Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
Havlíčkova 1398/49a, 697 01, Kyjov, ČR
IČ: 46937005

Závěrečný účet za rok 2016
1. Plnění rozpočtu
Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2016 schváleným rozpočtem, který byl
koncipován jako přebytkový s objemem příjmů ve výši 2,369.400 Kč a výdajů ve výši 822.100 Kč.
Celý rozdíl ve výši 1,547.300 Kč byl určen k ponechání na bankovním účtu. V průběhu roku byl
rozpočet upraven pěti rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na 3,062.800 a výdajů
na 1,680.600 Kč. Rozpočtová opatření se týkala především platby daní a příjmů a výdajů
souvisejících s projektem Centra společných služeb.
K 31.12.2016 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 3,061.439,95 Kč, což znamenalo plnění
upraveného rozpočtu na 99,96 %. Skutečné výdaje činily 1,544.176,63 Kč, tj. 91,88 % upraveného
rozpočtu.
2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace
K 31.12.2016 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících
položek 83,960 mil. Kč. Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,072 mil. Kč, transfery
na pořízení dl. majetku ve výši 59,803 mil. Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve
výši -11,915 mil. Kč.
Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý
majetek:
(uvedeno v pořizovacích cenách)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Krátkodobé pohledávky
Běžný účet
Celková aktiva

703 280,00 Kč
91 673 409,47 Kč
21 600 000,00 Kč
491 005,00 Kč
3 013 456,75 Kč
117 481 151,22 Kč

V průběhu r. 2016 nedošlo k pořízení žádného dlouhodbého majetku. Dotřiďovací linka, dvě
vozidla IVECO, kontejnery i Centrum zpracování odpadů vč. příslušené techniky byly pronajímány
firmě EKOR, s.r.o.
Peněžní fondy nebyly tvořeny.
Hospodářská činnost nebyla vykonávána.
3. Vyúčtování finančních vztahů
Dotace do rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2016 nebyly žádné.
DSO Severovýchod přijal k 31.12.2016 od Svazu měst a obcí ČR příspěvek na projekt Centra
společných služeb ve výši 355.052 Kč, výdaje činily 204.770 Kč.
Dotace z rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2016 nebyly žádné.

4. Hospodaření založené právnické osoby
DSO Severovýchod je zakladatelem jedné právnické osoby, a to EKOR, s.r.o., IČ 60700262.
Předběžné výsledky hospodaření této společnosti k 31.12.2016 jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).

Stálá aktiva
74 622

Oběžná
aktiva
74 766

Vlastní kapitál Cizí zdroje
106 307

Náklady

43 742

69 392

Výsledek
hospodaření

Výnosy
70 661

1 269

Výsledek
hospodaření
minulého
období
393

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA
ČR č. 373, odpovědný auditor Ing. Vladimír Bobek, na základě smlouvy ze dne 21.7.2016.
Závěrečné vyjádření auditora:
"Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Severovýchod za rok 2016
jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky."
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Kompletní
znění zprávy vč. příloh je, vzhledem ke své rozsáhlosti, dostupné na internetu (www.dsoseverovychod.cz).

Mgr. František Lukl, MPA, v.r.
předseda představenstva DSO

Schváleno valnou hromadou dne 23.5.2017.

