Návrh
Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014
Návrh předkládá :
Jaroslava Vojtíšková – předseda svazku
Obsah závěrečného účtu:
1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za
Svazek obcí Cidlina sestavený k 31.12.2014.
2) Rozvaha Svazku obcí Cidlina sestavená k 31.12.2014.
3) Výkaz zisku a ztrát Svazku obcí Cidlina sestavený k 31.12.2014.
4) Příloha Svazku obcí Cidlina sestavená k 31.12.2014.
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014
Vzhledem k rozsáhlosti návrhu závěrečného účtu nemůže být celý zveřejněn na
úřední desce Obecního úřadu . Pro zájemce o podrobné prostudování je
k nahlédnutí v kanceláři OÚ v Libici n.C. od 29 .5.2014 do 10.6.2015
v úředních hodinách.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně
v uvedené lhůtě.
Závěrečný účet svazku je vyvěšen na elektronické úřední desce Obecního úřadu
Libice n.C. na adrese: www.libicenadcidlinou.cz
Na úřední desce a elektronické desce:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozpočet svazku na rok 2014 byl schválen 3.12.2013 na valné hromadě
usnesením č: 7/2013
ve výši:
Příjmy:
2 235 129,-- Kč
Výdaje:
1 003 129,-- Kč
Financování
1 232 000,-- Kč splátka úvěru
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů,
proto byl rozpočet během roku upravován rozpočtovým opatřením č. 1 až 3.
Všechny rozpočtové změny byly projednány na valné hromadě svazku.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů , výdajů a dalších finančních operací v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí
závěrečného účtu svazku.
2)Hospodářská činnost svazku
Svazek obcí Cidlina neprovozuje hospodářskou činnost, všechny činnosti
vykonává v rámci hlavní činnosti.
3)Účelové fondy
Svazek netvoří účelové fondy.
4) Zůstatek na bankovním účtu
Běžný účet vedený u České spořitelny Poděbrady

28 488,30 Kč

Příspěvky od obcí - neinvestiční za EO - 111 385,--Kč
- investiční
2 123 744,--Kč
V roce 2014 pokračovalo splácení úvěru , který by ve výši 1 232 000,--Kč
splacen.
5)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
V roce 2014 svazek neobdržel žádné dotace do rozpočtu.

6) Inventarizace
Inventarizace veškerého hmotného i nehmotného majetku včetně závazků byla
provedena k 31.12.2014, jednotlivé účty jsou doloženy sestavami a soupisy.

Poř.
číslo

Obsah inventurního soupisu/

Konečný
stav
k 31.12.2014

Seznam inventarizačních položek soupisu
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Majetek (018, 019, 021, 022, 028, 902, 029, 031)
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5 950,40
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021
Stavby
71 504 703,80
022
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí
356 663,30
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
029
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek
041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
620 750,-Dlouhodobý finanční majetek
062
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
078
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
-5 950,40
079
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
081
Oprávky ke stavbám
-9 045 960,-082
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých v.
-71 352,-088
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zásoby
112
Materiál na skladě
132
Zboží na skladě
Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
231
Základní běžný účet ÚSC
280 488,30
236
Běžné účty fondů ÚSC
245
Jiné běžné účty
261
Pokladna
262
Peníze na cestě
Krátkodobé pohledávky
311
Odběratelé
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0,-Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé závazky
321
Dodavatelé
324
Krátkodobé přijaté zálohy
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování dotací a ostatní zúčtování

Zjištěný
inventariza
ční rozdíl

11

12

13
14

15
16

17
18

19

331
Zaměstnanci
335
Pohledávky za zaměstnanci
336
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdrav. Pojištění
342
Jiné přímé daně
343
Daň z přidané hodnoty
346
Pohledávky za ústředními vládními institucemi
348
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
349
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
374
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
378
Ostatní krátkodobé závazky
Přechodové účty aktiv a pasiv
384
Výnosy příštích období
388
Dohadné účty aktivní
389
Dohadné účty pasivní
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Jmění účetní jednotky a oceňovací rozdíly při změně metody
401
Jmění účetní jednotky
406
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Fondy účetní jednotky
419
Ostatní fondy
Dlouhodobé závazky
451
Dlouhodobé úvěry
452
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
459
Ostatní dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Podrozvahové účty
902
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
911
Vyřazené pohledávky
951
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
982
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
999
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Opravné položky k pohledávkám
192
Opravné položky k pohledávkám

5 673,--

1 001,-0,-0,--

29 483 607,-34 923 093,94
-5 175 070,40

20 360,--

20 360,--

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cidlina za rok
2013
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě písemné žádosti předsedy
svazku Krajským úřadem Středočeského kraje v souladu se zákonem č.420/2004
Sb., o přezkoumaní územních samosprávných celků a dobrovolných svazků,
v platném znění dne 9.9.2014 a 10.2.2015.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je
přílohou k závěrečnému účtu.
Návrh na usnesení:
Valná hromada schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Svazku obcí Cidlina za rok 2014
a to bez výhrad.

V Libici n.C. 29.5.2015
Jaroslava Vojtíšková
Předseda svazku

Zpracovala: Eva Hotovcová

Vyvěšeno:

Sejmuto:

