
Svazek obcí Panství hradu Veveří 

Závěrečný účet svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2011 

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

Svazek obcí Panství hradu Veveří návrh na závěrečný účet svazku za rok 2011: 

 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011. (Výkaz FIN 2-12) 

 Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Daňové příjmy  0 Kč  0 Kč  0 Kč 

Nedaňové příjmy 100 Kč  100 Kč  64,20 Kč 

Kapitálové příjmy 0 Kč  0 Kč  0 Kč 

Přijaté dotace  425 000 Kč  425 000 Kč  425 000 Kč 

Příspěvky od obcí 0 Kč       256 400  Kč                 256 400  Kč 

Příjmy celkem  139 400 Kč  681 400 Kč  681 375  Kč 

Běžné výdaje  522 400 Kč  1 064 400 Kč 725 736,5 Kč 

Kapitálové výdaje 0 Kč  0 Kč 0 Kč 

Výdaje celkem  522 400 Kč  1 064 400 Kč 725 736,5 Kč 

 

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2011 – plnění rozpočtu svazku v plném členění podle 

rozpočtové skladby 

 

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace) 

Výsledek inventarizace: 

Příloha: Zápis inventarizační komise, Rozvaha ÚSC, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní 

závěrce k 31.12, Textová část Přílohy k účetní závěrce 

 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011 

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. 

Závěr: Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2011  

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 

 

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a 

rozpočtům krajů a dotace poskytnuté  

 ÚZ  Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Skutečně čerpáno 

342  hřiště „Kdo si hraje nezlobí II“      225 000 Kč 225 000 Kč 

17027  dotace „E hrad Veveří“       200 000 Kč 200 000 Kč 

Příloha: Tabulky finančního vypořádání roku 2011  



   

5) Hospodaření příspěvkových organizací 

Svazek nemá žádnou příspěvkovou organizaci. 

 

6) Tvorba a použití peněžních fondů 

Fond příděl do fondu čerpání  zůstatek  

Svazek nemá žádný peněžní fond. 

 

 

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011 

Poskytnuto – komu (subjekt)                    účel                           výše Kč 

Svazek neposkytl žádný příspěvek ani dotaci. 

 

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

Účel půjčky        Výše půjčky         Roční splátka Kč Zůstatek Splatnost půjčky  

 

Svazek nemá žádnou půjčku ani úvěr. 

 

9) Komentář k závěrečnému účtu 

Dobrovolný svazek obcí Panství hradu Veveří  (dále jen DSO) zahájil svou byl založený v roce 

2003 má v současné době tyto členy: 

Obec Hvozdec 

Obec Javůrek 

Obec Chudčice 

Obec Ostrovačice 

Obec Rozdrojovice 

Obec Říčany 

Obec Veverské Knínice 

 

Svazek obcí Panství hradu Veveří v roce 2011 se soustředil hlavně na tyto priority ve 

své činnosti:  

- dále rozšiřovat aktivity spojené s rozšířením podpory při opravách cest a turistického 

značení v okolí hradu Veveří – za účelem rozšíření cyklotoras směr Brno  a okolí 

hradu Veveří  

- fotografická soutěž svazku 

- dotace PRV – JMK „Kdo si hraje nezlobí II“ – výstavba dětského hřiště na trase 

cyklotrasy svazu v obci Chudčice 

- dotace MMR – v rámci této dotace byl realizován web s informacemi pro starosty a 

bylo realizováno dvou denní školení na hradě Veveří se zaměřením na BOZP a PO 
 

 



Předmětem činnosti je realizace strategie rozvoje mikroregionu, zejména v oblasti ekonomického 

rozvoje, rozvoje venkova a rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, propagace regionu, 

vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku. DSO může vyvíjet 

vlastní hospodářskou činnost. Za předmět činnosti DSO se považují i takové akce a aktivity, které se 

z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, ale pouze některých z nich. 

Byly  přijaty i členské příspěvky od obcí svazku ve výši 25,- Kč za každého trvale hlášeného občana 

své obce.  Částka  byla rozpočtována ve výši 140 375 ,00 Kč.  Všechny obce svazku členský příspěvek 

v daném roce uhradily.  

DSO v roce 2011, kromě finančních prostředků (oběžných aktiv) vedených na běžném účtu u 

peněžního ústavu KB Brno-venkov, netvořil jiné účelové fondy. Rovněž DSO neměl za rok 2011 vůči 

státu nebo jiným právnickým a fyzickým osobám  žádné závazky. 

Hospodaření DSO v roce 2011 se řídilo rozpočtem na rok 2011 schváleným usnesením členské schůze 

starostů v prosinci 2010. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný se zapojením zůstatku finančních 

prostředků na běžném účtu. Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovým opatřením během roku. 

Plnění a čerpání rozpočtu roku 2011 je uvedeno v přiložené tabulce údajů o plnění příjmů a výdajů za 

rok 2011 a stavu finančních prostředků k 31.12.2011. DSO v roce 2011 neprováděl žádnou 

hospodářskou činnost. Na konci roku 2011 je členem svazku 7 členských obcí. 

Inventarizace pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2011 a je přílohou závěrečného účtu. 

 

 

 

 

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu ve 

………………….. v úředních hodinách. 

 

 

Vyvěšeno:   …………… 

Sňato:  …………… 

 

 

Schváleno členskou schůzí svazku dne: 

 

         ……...………………….. 

Ludmila Zmeškalová 


