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1. část - uzávěrka k 31. 12. 2010
tiskové sestavy rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce jsou nedílnou součástí tohoto
závěrečného účtu
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Svazek nepřijal ani neposkytla žádné návratné finanční výpomoci.

2. část - konečné stavy k 31. 12. 2010
Základní běžný účet
Stav k 31. 12. 2010:
Základní běžný účet je veden u Komerční banky, a. s.,
expozitura Broumov, Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov
231/10
231/14
CELKEM

KB, a. s. 78-8772570237/0100
CS, a. s. 1186746349/0800

Pokladna
Stav pokladny k 31. 12. 2010:

Kč 266.879,50
Kč 6.243,98
Kč 273.123,48
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3. část - evidence přijatých a vystavených faktur a objednávek
Přijaté faktury přijímala účetní Eva Pichová . Faktury jsou opatřovány razítky došlých
faktur, a jsou číslovány dle pořadí došlých faktur. Jsou opatřeny datem přijetí a zapsány do
knihy došlých faktur. Pro uskutečnění platby jsou opatřeny razítkem řídící kontroly a
likvidačním razítkem, na kterých jsou podepsány osoby zodpovědné za účetní případ:
předseda DSO a osoba odpovědná za zaúčtování. Po odsouhlasení výše uvedenými osobami
je faktura založena k úhradě a po odepsání z účtu je na příslušný výpis poznamenáno
zaúčtování na fakturu číslo a datum bankovní operace.
Faktury jsou vydávány pouze ve výjimečných případech, protože DSO zatím neposkytuje
placené služby. Podklady k vystavení faktury projednává účetní s předsedou DSO. Účetní
vystavuje faktury na základy podkladů v číselné řadě podle pořadí odeslaných faktur. Jsou
zapisovány do knihy odeslaných faktur.
Objednávky jsou vystavovány na základě příkazu, usnesení členské schůze DSO nebo
rozpočtu projektu. Jsou evidovány pod pořadovými čísly v roční řadě, event. jsou evidovány
podle jednotlivých projektů v jejich dokumentaci. Objednávky jsou podepisovány předsedou
DSO.
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4. část - dotace a granty k 31. 12. 2010
4.1. Přijaté neinvestiční dotace od obcí:
Řádné členské příspěvky od obcí – členů svazku
Mimořádné příspěvky od obcí – členů svazku

367.120,00
37.109,00

Vlastní podíl obcí na financování pojištění VISO
Ostatní neinvestiční příspěvky obcí
CELKEM

1.180,00
404.229,00

4.2. Přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje:
Neinvestiční transfer z rozpočtu Královéhradeckého kraje

55.360,00

V rámci programu „Profesionalizace svazků obcí“
Akce „DSO Broumovsko 2010“
CELKEM

55.360,00

4.3. Přijaté investiční dotace od obcí:
Mimořádné příspěvky od obcí – členů svazku

851.569,04

Vlastní podíl obcí na realizaci projektu „Varovný systém před
povodněmi pro obce Broumovska“
CELKEM

851.569,04

4.4. Přijaté investiční dotace ze státního rozpočtu a státních fondů
Podpora v rámci programu OPŽP

445.410,00

Investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí
na projekt" Varovný systém ochrany před povodněmi pro obce
Broumovska"
Podpora v rámci programu OPŽP

7.571.919,99

Investiční dotace z Fondu soudržnosti
projekt" Varovný systém ochrany před povodněmi pro obce
Broumovska"
CELKEM

8.017.330,00
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5. část - daně a poplatky
DSO není příjemcem daní a nevybírá místní ani jiné poplatky.

6. část - rozpočtová opatření k 31. 12. 2010
V roce 2010 byly provedeny a členskou schůzí DSO schváleny 3 rozpočtová opatření a to ke
dni 31. 07. 2010; 14. 10. 2010; 31. 12. 2010.

7. část - inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010
Na základě příkazu k inventarizaci ze dne 16. 12. 2010 byla provedena inventarizace
majetku a závazků. Nebyly shledány nedostatky. Veškeré doporučení k zařazení a vyřazení
majetku je uvedeno v zápisech inventarizace.

8. část - přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí
Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti svazku v souladu s ustanovením
§ 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dílčí přezkoumání za 1. pololetí roku 2010 bylo provedeno 06. 09. 2010 paní Naďou
Náglovou a paní Ivanou Markovou. Závěrečné přezkoumání bylo provedeno 26. 01. 2011
kontrolory paní Naďou Náglovou a paní Ivanou Markovou.
Při přezkoumání
- hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na základě provedeného zjištění se v hospodaření svazku nejeví žádná rizika.

9. část – stav peněžních fondů
DSO „Broumovsko“ nemá žádné peněžní fondy.

V Broumově, 20. 04. 2011

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Razítko svazku a podpis předsedy DSO:

