Závěrečný účet za rok 2007
Závěrečný účet svazku obcí Domažlicko za rok 2007
V souladu s ustanovením § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zpracoval svazek obcí Domažlicko závěrečný účet za rok 2007. Při zpracování byly použity
podklady z roční účetní závěrky, z výsledku provedené inventarizace, evidence majetku a dalších
pomocných podkladů. Návrh závěrečného účtu bude před jeho schválením vyvěšen na úřední desce
obce tak, jak ukládá výše uvedený zákon.
Rozpočet svazku na rok 2007 byl schválen na shromáždění členů svazku dne 14.12.2006 jako
přebytkový, s příjmy ve výši 6.603.670,-Kč a výdaji ve výši 1.158.980,-Kč. Třída 8- financování,
položka 8114 činila 5.444.693-Kč.
Během roku byly provedeny 4 rozpočtové úpravy.

K 31.12.2007 byl rozpočet svazku upraven o:
- 50.000,-Kč – dotace z PSOV PK na poradenskou činnost……..………………….…pol.4122
- 15.260,-Kč – neinv.dotace……………………………………………………………pol.4116
- 6.438.120,-Kč – inv.dotace…....……………………………………………………...pol.4216
Výše uvedené dotace jsou na základě rozhodnutí ze dne 6.12.2006 o účasti strukturálních fondů EU na
financování projektu „Mezinárodní cyklostezka Regensburg-Plzeň, dílčí úsek Domažlice-Havlovice“.
- 340.000,-Kč – příspěvky obcí na proj.dokumentaci cyklostezky…………………….pol.4221
- 243.020,-Kč - příspěvky obcí na Regiontour,projekty cyklostezky ………………....pol.4121
- 734.880,-Kč - úhrada nákladů projektu BAK od KÚPK……..………………………pol.2329

Plnění rozpočtu v roce 2007
Položka

Schválený rozp.

Upravený rozp.

Výsledek

Daňové příjmy

0

0

0

Nedaňové příjmy

47.000,-

946.020,-

946.003,15

Kapitálové příjmy

0

0

0

Přijaté dotace

6.556.670,-

7.170.850,-

7.170.794,-

Běžné výdaje

86.450,-

1.288.180,-

1.287.361,-

Kapitálové výdaje

1.072.530,-

1.325.000,-

1.325.002,-

výdajů po konsol.

5.444.690,-

5.503.690,-

5.504.434,15

Třída 8 financování

-5.444.690,-

-5.503.690,-

-5.504.434,15

Saldo příjmů a

Plnění příjmů k 31.12.2007 k upravenému rozpočtu činilo 100 %

Upravený rozpočet:

8.116.870,-- Kč

Skutečnost:

8.116.797,15 Kč

Čerpání výdajů k upravenému rozpočtu činilo 99,97 %
Upravený rozpočet:

2.613.180,-- Kč

Skutečnost

2.612.363,--Kč

Financování
Pol.8114 – 5.719.690,- Kč- úhrada návratné finanční výpomoci od města Domažlice na pokrytí výdajů
projektu „Mezinárodní cyklostezka Regensburg-Plzeň, dílčí úsek Domažlice-Havlovice“ .
Pol.8113 – 275.000,-Kč - peněžní operace na základě smluv o půjčce s Městem Domažlice,
s fi.AgAkcent s.r.o. a s O.S.Koráb na pokrytí výdajů s projektem BAK PK.
K 31.12.2007 byly tyto půjčky uhrazeny.
Svazek měl v roce 2007 otevřen jeden běžný účet a dva podúčty (Regiontour, cyklostezka-Program
Interreg IIIA). Zůstatek činil k 31.12.2007 celkem 74.190,52Kč.
Na základě příkazu předsedy svazku ze dne 19.11.2007 byla provedena inventarizace majetku,
závazků a pohledávek svazku. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou
vedenou v účetnictví svazku a neshledala žádné rozdíly.
Stav hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2007 činil 15.722.082,25Kč.

Závazky:
321 – 45.000,- Kč – faktura č.0710229 – Z.Procházka Domažlice, Zaniklá sídla českého lesa
zhotovení CD.

Zpracovala Rita Havlová
V Babyloně 16.4.2008
Ing. Libor Picka,v.r.
předseda svazku

