Návrh závěrečného účtu Svazku města a obcí Semily
za rok 2018
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Příjmy dle jednotlivých paragrafů a položek:
Par.

Pol. Popis

2310
6310

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
2141 Příjmy z úroků
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Příjmy celkem

Rozpočet

Výsledek

%

587,00
25,00
41 820,00
42 432,00

587,00
29,33
41 824,00
42 440,33

100,00
117,32
100,01
100,02

5 850,00
31 450,00
2 400,00

5 820,10
26 983,00
1 795,56

99,49
85,80
74,82

39 700,00

34 598,66

87,15

Výdaje dle jednotlivých paragrafů a položek:
2310
2310
6310

5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. tech.
5169 Nákup ostatních služeb
5163 Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem

Viz. příloha č. 1

2. Stavy účelových fondů k 31. 12. 2018
Svazek účelové fondy netvoří.

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Svazek neobdržel žádné investiční dotace.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku města a obcí
Semily za rok 2018
Přezkoumání provedla paní Ing. Renata Janečková, odpovědná auditorka, číslo dekretu 1641.
Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů. Na závěr přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 byla vydána zpráva
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 se závěrem:

Auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb.
Viz. příloha č. 2
Přílohy:
č. 1
č. 2

- Členění příjmů a výdajů za rok 2018 dle rozpočtové skladby
- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku města
a obcí Semily za rok 2018
Přílohy v listinné podobě jsou k nahlédnutí na MěÚ v kanceláři č. 15 v pracovní dny
od 8.00 do 15.00 hodin.
V Semilech dne 23. 4. 2019

Ing. Tomáš Sábl
předseda svazku

