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Závěrečný účet hospodaření RSOV - rok 2014
dle zák. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od poč.roku %SR %UR
Příjmy

Třída 2 - Nedaňové příjmy 4800100,00 4437770,00 4438 143,58 92,50 100,00
Třída 4 - Příjaté dotace 30000,00 30000,00 30179,00 100,60 100,60

4830100,00 4467770,00 4468322,58 92,50 100,00

Výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje 5022000,00 5079000,00 5067910,10 100,90 99,80
5022000,00 5079000,00 5067910,10 100,90 99,80

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -191900,00 -611230,00 -599587,52 312,40 98,10

Financování

Třída 8 - Změna stavu na BÚ -191 900,00 -611 230,00 -599587,52 312,40 98,10
-191900,00 -611230,00 -599587,52 312,40 98,10

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v příloze Č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí v sídle svazku na obecním ůřadě ve Větřní u paní
Ireny Chmelařové a na stránkách obce Větřní - www.obecvetrni.cz.

V roce 2014 nebyl RSOV příjemcem dotací ze státního nebo krajského rozpočtu. Dotace na provoz z jednotlivých
členských obcí byly ve výši 30 179,- Kč.
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V roce 2014 neposkytl RSOV záruky jinému subjektu, nepřijal žádný bankovní úvěr.

Stav pohledávek a závazků k 31.12.2014

závazky k dodavatelům ve výši 282392,- Kč.
závazky k FÚ - daň ze závislé činnosti ve výši 1 140,- Kč.

Stav na běžném ůčtě k 31. 12, 2014 je 200 300,29 Kč.
Stav na účtě cenných papírů k 31. 12.2014 je 2 534 097,61 Kč.

Hospodaření s fondy:
RSOV netvoří žádné fondy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSOV za rok 2014:
Přezkoumání hospodaření provedla Jitka Luňáková - kontrolorka Krajského ůřadu - Jihočeský kraj,
ekonomický odbor, oddělen{ přezkumu a metodiky hospodaření obci s výrokem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky".
Celá zpráva je k nahlédnutí v siate svazku u paní Ireny Chmelařové a na stránkách obce Větřní - www.obecvetrni.cz.

Zpracovala: Irena Chmelařová

Vyvéšeno: 8. 6. 2015 Sejmuto:
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vyvěšeno na ÚREONI DESCE OBCE DOLNí TREBONiM
a na

ElEKTRONICKÉ ÚREDNI DESCE OBCE OOLNiTREBONiN

Obec Dolní Třebonín·lé:002 45 852!

Vyvéieno dne

Sejmuto dne: ! I



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

Obec: Regionální svazek obcí Vltava
IČ: 70862168
Datum zpracování: 26. 1. 2014

Vyhodnocení dodržení vyhlášky Č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován, inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci
byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise odpovídají podpisovým vzorům, nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo individuálně, provedení proškolení je doloženo podpisy členů ÚIK

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření. lnventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek pasiva podrozvahy, který je
zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních
inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 "Seznamy inventurních soupisů" vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09.
05 Zbytný majetek
5.1. Návrhy na vyřazení majetku

likvidací
prodejem (včetně odsouhlasení trvání stávajících záměrů prodeje)
darem nebo bezúplatným převodem

5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti

06 Návrhy změn využití majetku
07 Úpravy plánu oprava údržby a plánu investic
08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku
09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana - hlídači, oplocení, trezory, zamykání)
Nebyly podány žádné návrhy na nakládání s majetkem podle kódů 05 - 09.

Přílohy:
Č. 1Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Za ÚIK:
Předseda: Ing. Pavel Štindl... podpis .
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Obec Dolní Třebonín ·IČ:002 45 852

Vyveseno na ÚREONI DESCE OBCE DOLNí TREBONiM
a na

ELEKTRONICKÉ ÚAEONi DESCE OBCE DOLNi TREBONiN

Vyveseno dne CIt (J/20 /5~
Sejmuto dne:

Člen: Irena Chmelařová podpis .


