
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří

za rok 2019
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších platných předpisů, zveřejňuje Svazek obcí Panství hradu Veveří návrh na závěrečný účet
svazku za rok 2019.

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

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
Nedaňové příjmy
§ 3639 160 000,00 160 000,00 70 875,00
§ 6310 100,00 100,00 8,29
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
Přijaté transfery 138 000,00 138 000,00 137 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem 298 100,00 298 100,00 208 733,29

Běžné výdaje 298 100,00 298 100,00 127 917,80
Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
v tom:
§ 3399 45 000,00 45 000,00 8 518,00
§ 3639 160 000,00 160 000,00 69 585,75
§ 3745 51 500,00 51 500,00 11 169,00
§ 6310 1 500,00 1 500,00 1 300,00
§ 6399 100,00 100,00 1,55
§ 6409 40 000,00 40 000,00 37 343,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem 298 100,00 298 100,00 127 917,80

Financování 0,00 0,00 -80 815,49
(krytí ze zůstatku na účtu)

Příloha: výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019 – plnění rozpočtu svazku v plném členění podle rozpočtové
skladby

Svazek obcí Panství hradu Veveří
Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška
IČ: 71217371



2. Hospodaření s majetkem (inventarizační zpráva)

Výsledek inventarizace: Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2019. Nebyly zjištěny žádné
přebytky ani manka a škody.

Příloha: Inventarizační zpráva

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
Jihomoravského kraje dne 5. 3. 2020.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Panství hradu Veveří za
rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí
v budoucnosti.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

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

V roce 2019 nebyla čerpána žádná dotace.

5. Komentář k závěrečnému účtu

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Panství hradu Veveří (dále jen DSO) byl založen v roce 2003 a
k 31. 12. 2019 eviduje tyto členy:
Obec Hvozdec Obec Chudčice
Obec Javůrek Obec Rozdrojovice
Obec Říčany Obec Veverské Knínice

Svazek obcí Panství hradu Veveří se v roce 2019 soustředil hlavně na tyto priority ve své činnosti:
- čištění komunikací v členských obcích svazku, rozšíření nabídky i do jiných míst
- obnova historické aleje hrad Veveří – Nové Dvory – údržba vysázené aleje
- poznávání regionu – Tour de Veveří – trasa přes všechny členské obce s poznáváním jejich

zajímavostí a okolí
- prezentace regionu – natáčení a zveřejňování videoreportáží z akcí pořádaných svazkem nebo

konaných v členských obcích

Předmětem činnosti svazku je realizace rozvoje mikroregionu, zejména rozvoje cestovního ruchu,
ochrany životního prostředí, propagace regionu, vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů
schválených orgány svazku. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se
z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, ale pouze některých z nich.



DSO může vyvíjet vlastní ekonomickou činnost. V roce 2019 prováděl svazek čištění komunikací
v členských obcích, několik úkonů bylo provedeno i na jiných místech. Činnost byla mírně zisková
– 3.854 Kč.

V roce 2019 byly přijaty členské příspěvky od členských obcí svazku ve výši 25,- Kč za každého
trvale hlášeného občana dané obce. Obce na příspěvcích v roce 2019 svazku celkem zaplatily
137.850,- Kč.

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen členskou schůzí svazku dne 12. 12. 2018 jako vyrovnaný ve výši
298.100 Kč příjmy a 298.100 Kč výdaje. Schválený rozpočet nebyl během roku upraven žádným
rozpočtovým opatřením.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 15. 5. do 30. 6. 2020.
Ve shodném termínu bylo vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

Schváleno členskou schůzí svazku dne: 23. 6. 2020.

Dokument je od 9. 7. 2020 zveřejněný v elektronické podobě na webových stránkách svazku
http://www.svazekveveri.cz/dokumenty/.

Ing. Jan Studený
předseda svazku


