Dobrovolný svazek obcí Bez hranic
Schválený závěrečný účet za rok 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený závěrečný účet DSO Bez hranic za rok 2021

DSO Bez hranice je svazek, který má 3 členské obce: Mšec, Srbeč a Tuřany. Činnost Svazku je
hrazena členských příspěvků. Svazek nemá žádné zaměstnance.
Rozpočet 2021
Návrh schodkového rozpočtu na rok 2021 byl schválen dne 28. 12. 2020 na jednání Valné hromady.
Příjmy byly plánovány ve výši 1 206 100,00 Kč, výdaje ve výši 1 213 000,00 Kč. Schodek rozpočtu byl
kryt zůstatkem na BÚ ve výši 6 900,00 Kč. Rozpočet byl během roku 2021 upraven 3 rozpočtovými
opatřeními.
Hospodaření DSO skončilo se skutečnými příjmy ve výši 7 073 865,95 Kč a výdaji ve výši
7 064 670,20 Kč.
Přijaté dotace a příspěvky 2021
-

1 410 000,00
5 618 135,00
45 700,00

- transfery od členských obcí pro ZŠ a MŠ
-průtokové dotace pro ZŠ a MŠ od MŠMT
-členské příspěvky 2021

Zasedání DSO
V roce 2021 se konala 2 zasedání Valné hromady DSO Bez hranic, 2 jednání kontrolní komise –
kontrola hospodaření DSO, 1 jednání komise pro schvalování účetní závěrky a 2 veřejnosprávní
kontroly ZŠ a MŠ Bez hranic
Plnění závazných ukazatelů v roce 2021
Obec
Mšec
Tuřany
Srbeč
CELKEM

předpis příspěvku
1 050 000,00
200 000,00
160 000,00
1 410 000,00

úhrada příspěvku
1 050 000,00
200 000,00
160 000,00
1 410 000,00

Majetek
V roce 2021 DSO Bez hranic žádný majetek nepořídil, pouze provádí roční, rovnoměrné odpisy
přístavby školy v Tuřanech.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Bez hranic od 1. 1. 2021– 31. 12. 2021
Na základě zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
Dobrovolných svazků obcí přezkoumal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly ve
dnech 03.11.2021 a 22.02.2022 hospodaření Svazku. Závěrečné zjištění z konečného přezkoumání:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku, a o dalších finančních operací, výkaz FIN 2-12 o plnění
rozpočtu, výkaz zisku a ztrát za rok 2021, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších
osob, jsou nedílnou přílohou návrhu závěrečného účtu a jsou dále uloženy k nahlédnutí
v kanceláři DSO Bez hranic po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Zástupci a
zaměstnanci členských obcí svazku rovněž poskytují informace o hospodaření svazku
občanům členských obcí.

Návrh závěrečného účtu se předkládá Valné hromadě k projednání a přijetí navrženého
usnesení.
Na základě této zprávy se doporučuje vyslovit závěr s hospodařením za rok 2021 v souladu
s ustanovením §17 odst. 7 písmeno a) zákona 250/2000 Sb. V platném znění, tj. souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.

Jiří Loskot, předseda DSO Bez hranic

Přílohy k návrhu závěrečného účtu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

výkaz FIN 2-12
Rozvaha
Příloha k rozvaze
Výkaz zisku a ztrát
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Ekonomické tabulky

Návrh závěrečného účtu DSO Bez hranic byl schválen na veřejném jednání Valné hromady
dne 21. 6. 2022
Na elektronické úřední desce:

Vyvěšeno dne: ………………………………………………………………………

Sejmuto dne: ……………………………………………………………………

Razítko a podpis statutárního zástupce členské obce: ………………………………………………….

