
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
 

 

Pol. Text Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Výsledek 

od počátku 

roku 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 3 453,00 3 453,00 

4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 180 870,00 180 870,00 

 Celkem 30 000,00 184 323,00 184 323,00 

 

 

 

Přijaté transfery 

Během roku obdržel svazek od členských obcí příspěvky na činnost. Příspěvky byly 

členskými obcemi poskytnuty na základě rozhodnutí představenstva svazku, kde se uvádí, že 

jednotlivé obce se podílí na financování svazku stejným dílem, a to dle vzniklé potřeby. 

Členským obcím jsou zasílány žádosti o příspěvek, který je po schválení v příslušném orgánu 

obce uhrazen na účet svazku. 

 

 

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
 

 

Pol. Text Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po změnách 

Výsledek 

od počátku 

roku    

 2310 – Pitná voda    

5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 0,00 0,00 

5161 Poštovní služby 1 000,00 0,00 0,00 

5163 Služby peněžních ústavů 0,00 60,00 60,00 

5168 Zpracování dat a služby souv. s IT  27 000,00 3 393,00 3 393,00 

5175 Pohoštění 1 000,00 0,00 0,00 

6121 Budovy, haly a stavby 0,00 180 870,00 180 870,00 

 Celkem  30 000,00 184 323,00 184 323,00 

 

 

 

Běžné výdaje 

Běžné výdaje byly rozpočtovány na nákup materiálu, poštovné, pohoštění a služby související 

s IT. Skutečné výdaje se týkaly pouze služeb souvisejících s IT a bankovních poplatků, které 

byly řešeny rozpočtovým opatřením. 

Svazek hospodařil efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění. 

 

 

 

Kapitálové výdaje 

Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s kapitálovými výdaji. Během roku byla provedena 

inženýrská činnost k projektové dokumentaci a zpracována projektová dokumentace pro 



vydání stavebního povolení a dopracování pro výběr zhotovitele díla na akci „Zásobení obcí 

Pleše, Višňová, Doňov, Újezdec, Dírná a Lžín pitnou vodou ze skupinového vodovodu SMO 

Bukovská voda z ÚV Dolní Bukovsko“. 

 

Zásobení pitnou vodou        184 323,00 Kč 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ 
 

S financováním nebylo při schvalování rozpočtu počítáno; rozpočet byl schválen jako 

vyrovnaný a ke konci roku jako vyrovnaný skončil. Financování nemuselo být během roku 

použito. 

 

 

 

MAJETKOVÉ ÚČTY 

 

číslo účtu název účtu rok 2018 rok 2019 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 965,00 7 965,00 

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 347 850,00 528 720,00 

 
 

 

 

Závěr 

Svazek obcí začal hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Na konci roku hospodaření 

vyrovnaným rozpočtem skončilo.  

 

 

 

 

 

 

V Pleších 29.5.2020 


