
Závěrečný účet svazku obcí za rok 2019 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje 

svazek obcí mikroregionu Ledečsko návrh na závěrečný účet svazku obcí za r.20 19 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019 (Výkaz FIN 2-12) 

Pří i mJ: schválen~ roz~Qčet u~raven~ rOZJ;lQČet skutečnost 

Daňové příjmy o o o 
Nedaňové příjmy o o o 
Kapitálové příjmy o o o 
Přijaté dotace 99.460,-- 99.460,- 95.041,42 
-- --------- ----- ------ --- -------------------------------------------------------------
Příjmy celkem 99.460,- 99.460,- 95.041,42 

Výdaje schválen~ roz~očet u~raven~ roz~očet skutečnQst 

Běžné výdaje 99.460,- 99.460,- 58.410,80 
~~P~~Jgy~_yýd~j~ __________________ o __ ___ ___________ __ ______ ~ ______ __ ________ _ o ___ __ _ _ 
Výdaje celkem 99.460,- 99.460,-- 58.410,80 

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2019 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle 
rozpočtové skladby 

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha) 

Výsledek inventarizace: inventarizace proběhla bez závad 

Příloha: Rozvaha ÚSC k 31.12.2019 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 

Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. , 

o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu o 

kraje Vysočina. 

Závěr: Při přezkoumání hospodaření svazku obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2019 nebyly 
zj ištěny chyby a nedostatky /§ I O odst. 3 písm. a) zákona o přezkoumání hospodaření/ 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 



4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům 
krajů a dotace poskytnuté 

ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskvtnuto Skutečně čeroáno 

Svazek obce v roce 2019 neobdržela žádnou dotaci ze státního rozpočtu 

Příloha: Tabulky finančního vypořádání roku 2019 

5) Hospodaření příspěvkových organizací 

Svazek nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci 

6) Tvorba a použití peněžních fondů 

Fond příděl do fondu čeroání zůstatek 

Svazek nemá vytvořen žádný peněžní fond 

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2019 

Poskytnuto - komu (subjekt) účel výše Kč 

Svazek v roce 2019 neposkytl žádný příspěvek 

8) Cizí prostředky- přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček 

Účel půjčky Výše půjčky Roční splátka Kč Zůstatek S platnost půjčky 

Svazek v roce 2019 nečerpal ani nesplácí úvěry ani půjčky 

S celým obsahem závěrečného účtu a přílohamy je možné se seznámit v kanceláři Městského 

úřadu v Ledči nad Sázavou ve dnech PO-Pá 7.00- 14.30 

Vyvěšeno: 27.5.2020 

Sejmuto: 

Schváleno dne: 
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předseda svazku 


