
Komentriř k ávěrečnému účtu

dobrovolného svazku obcí CasnÝř zarck20|6

Hospodďení svazku se v roce 2016 řIdilo mzpočtem, kteý byl schváen valnou
hromadou dne 3'12.2015 jako vyrovnaný ve ýši 350 000,. Kč. Prcvedenými rozpočtoYými
úpravami došlo během rcku kjeho navýšení na 399 800'. Kě.

Úpravou č'1 byl dne 27.6'2016 rozpďet navýšstt o 50 ooo'- Kč a byl oÉt vylovnaný
ve !ýši 400 000,. Kč. Jednalo se o navýšení výdajů i přijmú o dotací z rozpďfu Jmk ve výši
50 000'. Kč na čistofu a údrŽbu cyklostezek a o reÚznamDé př€suy meá někt€fými
položkami.

Úpravou č.2 byl dne 24'll.2016 rozpočet sníŽen o 2oo,. Kč a byl opět v}Ťovnsný ve
Úši 399 200'- Kč. Jednalo 3e o př€vod meá Čs' a.s. a ČNB a o ne\'ýzDďnné přesuny mezi
někter}tni položkEni.

Příjmy v roc€ 2016 činily 209 855'8l Kč (Ú. 100'03 7o)' výdaje činily 2ó0 275'82 Kč
(ť. ó5't0 o/o). Rozdíl meá příjmy a výrlaji byl domvnán měnou fin8ncí na BÚ ve ýši
50 420'01 Kč.

svazek v Íoc€ 2016 n€posk1tl nikomu rádné finančni posťedky.

Svazek v roce 2016 nesjeclnal ani nečerpal žádný úvěr.

V roct 2016 oMÍžel wazek dol8ci od JDk ve výši 50 000'- Kč v rámci prognmu
Jodpora urlržovánÍ čistoty cyklistickýob konunikací v Jihomoravském traji... Dotace byla
pouŽita v souladu se Smlowou o dotsgi z ťozpočlu Jmk a byl8 vyč€rpána v plné \.iši.

Kc dli 8.6'2016 byl ze SFŽF Čn vyden lrototot ávěročnébo hodnoced akc€ o
defuitivnÍm přiaóní podpory ze SFŽP Čn ua atci 

"Poříz€li 
t€clniky pro odslraňování

pmšnosti v regionu Časnýř,, ez].02D.1 ,a0l|1.|0436, vč Závěrcčného hodnoced akce.

Svazek nebyl v roce 2016 plátce DPH.

zůstatek finánčních prostHkú k 31.12.2016 činil 50 420'0l Kč.
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