
 
 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2016 
 
Název obce:   DSO obce Sedmihoří 
Adresa  Staré Sedlo 60, 348 02 Bor 
IČ:  69969442 

 
v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání 
hospodaření.  
 
1. Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů (v tis. K č) 
 
Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 

4010 Třída 1 - Daňové příjmy 0 0 0 
4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 0,5 0,3193 0,3193 
4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 
4040 Třída 4 - Přijaté dotace 39,117 161,844 161,844 
4050 Příjmy celkem  39,617 161,87593 161,87593 
4200 Příjmy po konsolidaci         39,617  161,87593      161,87593 

       
4210 Třída 5 - Běžné výdaje 37,3 75,53769 75,53769 
4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 109,324 109,324 
4240 Výdaje celkem  37,3 184,86169 184,86169 
4430 Výdaje po konsolidaci             37,3  184,86169      184,86169 

       
4440 Saldo p říjmů a výd ajů  2,317 -22,98576 -22,98576 

 
 
2. Údaje o hospoda ření s majetkem a o dalších finan čních operacích 
 
Zde se vypisují důležité majetkové a finanční transakce, včetně případné informace o hospodářské činnosti. 
 
 
 
3. Vyúčtování finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu, k rozpo čtům kraj ů, obcí, státním fond ům, Národnímu fondu a jiným 
rozpo čtům a k hospoda ření dalších osob 
 
Přijaté prostředky: 

Položka Přijato Vyčerpáno Popis 
    
    

 
Poskytnuté prostředky: 

Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 
    
    

 
4.Tvorba a použití fond ů (v tis.K č) 
 
DSO nemá žádné účelové fondy 
 
5. Závěr ze zprávy o výsledku p řezkoumání: 
Při přezkoumání byly zjištěny následující nedostatky: 
 
6. Návrh usnesení k záv ěrečnému ú čtu : 
a/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami 
k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření 
b/ K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření: 
dle zprávy auditora bude opraveno zaúčtování investičních příspěvků ve výši 44000,-Kč a investičních dotací ve výši 224000,-Kč  
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDN Ě CHYB A NEDOSTATK Ů 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
c/ Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena : do 31.7.2017 
d/ Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu: 
Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. 
 
vyvěšeno: 15. 6. 2017 
 
sejmuto:   1. 7. 2017 
.-----------------------------------------------------------------------------------…..----------------------------------------------------------. 


































































































