
Závěrečný účet svazku obcí Střední Povltaví
za rok 2018

(v Kč)
zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17

Základní údaje

Název: Střední Povltaví
Adresa: Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07  Štěchovice
IČO: 70566330
telefon 257740403
fax 242413674
e-mail: info@ou-stechovice.cz
www stránky:  www.strednipovltavi.cz
bankovní spojení: Poštovní spořitelna ČSOB, číslo účtu 162615876/0300
členské obce: Buš, Davle, Hradištko, Měchenice, Slapy, Štěchovice

Svazek obcí Střední Povltaví vykonává svou činnost v rámci Úřadu městyse 
Štěchovice, nezaměstnává žádné zaměstnance a účetnictví vede na počítači 
Úřadu městyse Štěchovice v rámci rozšířené verze účetního programu, nemá 
k 31.12.2018 žádné peněžní prostředky v hotovosti, ani žádné závazky a 
pohledávky.

Rozpočet

Rozpočet svazku obcí Střední Povltaví na rok 2018 byl schválen na jednání 
starostů svazku dne 7.12.2017 jako přebytkový, příjmy 30.100,-- Kč a výdaje 
28.100,-- Kč. Během roku nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, kterým 
by došlo k navýšení příjmů a výdajů.

Plnění rozpočtu

Příjmy
Položka  31.12.2018
  skutečnost

2141 úroky 13,48
4121 dotace od obcí 30000,00
4122 dotace od krajů 0,00

Celkem  30013,48

Výdaje
5163 služby peněžních ústavů 3720,00
5166 audit a právní služby 8470,00
5168 zpracování dat a IT služby 5208,00
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5169 ostatní služby 545,00

5221
neinvestiční transfery 
o.p.s. 0,00

5222 neinv.transfery spolkům 0,00

5329
neinvestiční příspěvky 
DSO 0,00

Celkem  17943,00

Financování

8114
splátky krát.přijatých 
půjček 0,00

8115 změna stavu fin.prost. -12070,48
Celkem  -12070,48

Rozdíl
(příjmy-
výdaje+financování) 0,00

Stav účtu
1.1.  156 828,73
31.12.  168 899,21
změna +/-  12 070,48

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích 
k 31.12.2018 jsou obsaženy ve výkazu Fin 2 -12 M, viz příloha č.3.

Majetek
V roce 2018 se neuskutečnila žádná investiční akce. Stav majetku je každoročně 
ověřován inventarizací dle schváleného plánu inventur. Fyzická inventura byla 
provedena k 31.10.2018, inventarizace k rozvahovému dni 31.12.2018 byla 
provedena dopočtem u tohoto majetku:

Stavby (021)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)

Dokladová inventarizace k 31.12.2018 byla provedena u všech účtů pohledávek a
závazků. Inventarizace proběhla v pořádku, nebyly zjištěny žádné inventarizační 
rozdíly.

Stav majetku k     31.12.2018  
013 dlouhodobý nehmotný majetek 150.000,-- Kč
021 dlouhodobý hmotný majetek (stavby) 565.327,-- Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek   77.522,-- Kč

Fondy



Svazek obcí Střední Povltaví nemá založeny žádné účelové fondy.

Vyúčtování finančních vztahů
Tabulky finančního vypořádání dotací (nulové) a informace ke státnímu 
závěrečnému účtu byly  Krajskému úřadu Středočeského kraje odeslány 
v řádném termínu e-mailem dne 29.1.2019. V roce 2018 nebyly svazku obcí 
Střední Povltaví poskytnuty žádné dotace.

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření Městyse Štěchovice za rok 2018 bylo provedeno na 
základě smlouvy ze dne 4.8.2010 firmou PKM AUDIT Consulting s.r.o. se sídlem 
Národní třída 43/365, 110 00  Praha 1 (auditorské oprávnění č. 454).

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání:  nebyly zjištěny významné 
nedostatky

Zároveň nebyla navržena žádná opatření, bylo shledáno, že účetnictví je ve 
všech podstatných aspektech úplné, průkazné a správné. Zpráva o výsledku 
hospodaření byla dne 13.5.2019 odeslána odboru kontroly Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2018 je přílohou č. 1 k závěrečnému účtu.

Závěr
Z výše uvedených údajů o hospodaření svazku obcí Střední Povltaví a ze závěrů 
kontroly hospodaření vyplývá, že byl dodržen věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace svazku obcí Střední Povltaví, a proto je možno po 
projednání na zasedání starostů členských obcí doporučit tento návrh usnesení:

Shromáždění starostů členských obcí  schvaluje celoroční hospodaření 
svazku obcí Střední Povltaví za rok 2018 „bez výhrad“ a schvaluje 
účetní závěrku svazku obcí Střední Povltaví sestavenou k 31.12.2018.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (včetně výkazů 
Rozvahy,Výkazu zisku a ztráty a Přílohy)

2. Inventarizační zápis ze dne 18.12.2018
3. Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2018

Mgr. Jiří Prokůpek



předseda svazku

Zpracovala: Věra Jirásková


