
Závěrečný účet a hospodaření

dobrovolného svazku obcí    Časnýř    za rok 2014  

Hospodaření  svazku  se  v roce  2014  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen  valnou 
hromadou  dne  13.12.2013  jako  vyrovnaný  ve  výši  3  168  000,-  Kč.  Provedenými 
rozpočtovými úpravami došlo k jeho navýšení na 5 579 800,- Kč.

Úpravou  č.1  byl  dne  10.4.2014  rozpočet  navýšen  o  2  214  700,-  Kč  a  byl  opět 
vyrovnaný ve výši 5 382 700,- Kč. Jednalo se především o navýšení výdajů i příjmů o přijetí 
a splátku půjčky od obce Ochoz u B. na vykrytí dotace na čistící stroje.

Ke dni  14.11.2014 provedena úprava  č.2  rozpočtu  svazku a  rozpočet  byl  upraven 
o 197 100,- Kč jako vyrovnaný na výši 5 579 800,- Kč. Jednalo se dotace Jmk na čistotu 
cyklostezek a statutárního města Brna na údržbu cyklostezek. Výraznou položkou, ovlivňující 
plnění rozpočtu je převod do a z ČNB, která se nerozpočtovala a činila v příjmech stejnou 
částku jako ve výdajích 2 317 400,- Kč.

Příjmy v roce 2014 činily bez převodu z ČNB  2 873 492,64 Kč (tj. 99,30 %), výdaje 
činily  bez převodu z ČNB 3 074 351,53 Kč (tj. 94,24 %). Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 
dorovnán změnou financí na BÚ ve výši  200 858,89 Kč.

Svazek v roce 2014 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky.

Svazek v roce 2013 sjednal ke dni 20.12.2013 Smlouvu o úvěru s obcí Ochoz u B. na 
předfinancování dotace SFŽP ČR ve výši 2 317 500,- Kč a tento úvěr čerpal i splatil v roce 
2014.

V roce 2013 obdržel  svazek dotaci od Jmk ve výši 62 300,- Kč v rámci  programu 
„Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací  v Jihomoravském kraji“ Dotace byla 
použita v souladu se Smlouvou o dotaci z rozpočtu Jmk a byla vyčerpána v plné výši. Dále 
obdržel svazek dotaci  statutárního města Brna na údržbu cyklostezek ve výši 134 791,- Kč 
s prokázáním čerpání do konce roku 2016. Z dotace OPŽP byly v roce 2014 uhrazeny i dva 
čistící stroje.

Svazek nebyl v roce 2014 plátce DPH.

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2014 činil 188 129,94 Kč.
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