
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěreč ý účet do rovol ého svazku o í Bru tálsko 

za rok 2016 

(§  záko ač. /  S ., o rozpočto ý h pra idle h úze í h rozpočtů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IČ :  

Náze  : Bru tálsko  
Adresa : Ná . Míru / , Bru tál    
 

 

 

Čle ské o e  

V roce  přistoupila o e  No é Heř í o y, a počet čle ský h o í e s azku je .  

Rozpočet  

Rozpočet yl sta o e   elko é ýši  100,- kč  

Příj y jsou pouze za te to rok ze čle ský h příspě ků. Byl sta o e  a kč/o y atel . 

Majetek  

V roce 2016 e yl poříze  žád ý h ot ý majetek. Inventarizace byla provedena 25.1.2017 

Faktury  

Poříze í soft aru e ýši  458,- kč fir a ALIS s.r.o.  

Instalace softwaru 2 420,- kč – p. )áluská J. JESSI 

Nákup k ihy  519,- kč 

Stavy účtů 

Sta  a ko ího účtu k 31.12.2016 – 11 092,- kč  

Stav pokladny k 31.12.2016 – 1 422,- kč 

Zůstatky espla e ý h půjček a úvěrů  

Do ro ol ý s azek o í Bru tálsko ee iduje žád é půjčky a i ú ěry.  

Stav účelový h fo dů  

Do ro ol ý s azek o í Bru tálsko  e á yt oře y účelo é fo dy . 

 

 

 

 



Projekt Ko postéry 

Výz a _ _  MPŽ_ . ýz a, PO , SC . ., kolo á  

Byl podá  projekt a ko postéry pro DSO Bru tálsko. Vše yřizuje age tura  Valfia.  Tato fir a yla 
y rá a po zjistě é e o é a íd e. )účast ě é o e uhradili fakturu e ýši  300,- za zpra o á í 

žádosti.  

Zpráva o přezkou á í hospodaře í do rovol ého svazku o í Bru tálska za rok 6 

Přezku  hospodaře í yl pro ede  Krajský  úřade  zaháje  d e . .   

Rekapitulace pro ede ého přezkou á í se uskuteč ilo d e . .   

Přezkou á í hospodaře í do ro ol ého s azku o í za rok  ylo pro ede o  rozsahu 

sta o e é  záko e  č. /  S ., o přezkou á á í hospodaře í úze í h sa osprá ý h 
elků a do ro ol ý h s azků o í, e z ě í pozdější h předpisů dále záko  č. / 004 Sb.)  

)á ěreč á zprá a : Ne yly zjiště y hy y a edostatky.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vše h y doklady, zprá y o auditu i elko é účet i t í jsou k ahléd utí  sídle DSO Bru tálska. 

Přílohy :  Výsledek  přezku u hospodářst í DSO Bru tálska  

   Inventura  

 

 

Statutár í zástup e : K ěta Ku íčko á  

 

Vyhoto ila : Petra El lo á d e . .  

 

 

 

 

Vy ěše o a úřed í des e  d e  

Sňato :  

 



Zprfva
o v'isledku piezkoumSni hospodaieni dobrovolndiho svazku obci

- Kv6ta Kubi,ikov5, piedsedkyn6 svazku
- Petra Elblov6, ridetni 

I

Piezkoum5ni hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanovenpm
zSkonem i'42012004 sb,, opiezkoumdvdni hospodaieni izemnich samospr6vn'ich celkg a dobrovolnfch
svazk& obci, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis8 (d5le ien ztt n i" 42012a04 sb,) a v ndverznosti na dildi pr"rtour'h"ni
hospodaieni vykonan6 dne 30. 11. 2016. 
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KRAJSId UNNO
MORAVSKOSLEZSKf KRA]

99bgt 
podpory korporiitniho Ylzeni a kontroty

28, iijna Ll7,7O218 Ostrava

Ll. !

Sp. zn.:

Vyilzuje;

Telefon:

Fax:

E-mail:

MSK 40073121fi

KON/13795/2016/Sam
113.1 V10

Ing, Irena Skalick5
s95 622 183

59s 622282
posta@msk,cz

stejnlnis

Dobrovoln6ho svazku obci Brunt6lsik 04690IC

piezkoumdni hospodaieni byl Dobrovoln'f svazek obci Bruntdlsko,

Kontrolni dkon, jimZ bylo piezkoumdni zahdjeno:
- dorudenl ozn5meni o zah5jeni piezkoumSni hospodaienl za rok 2016 dne 21. 11, 2016"

Posled n i kontrot n i ri kon piedch Azeiici vyhotoven i zprilvy :
- rekapitulace proveden6ho piezkoumdni se z5stupci dobrovolnrlho svazku ob,ci dne 22. 3. 2017.

Piedsedkyn6 svazku:

- Kv6ta KubidkovS

Zdstupci (zemniho celku piitomni pii realizaci dildiho piezkoumdnifrospodaieni:
- Kv6ta Kubi,ikov5, piedsedkyn6 svazku

i9
'.;lr.!\ ll tjitl! i\.,L.ilr rt\|| rL;r,:itIlr llrt,r,rl:t I rtrilrll

)t .iit)i)()ty')' Ijarliorrrr !,|(rtrll ( \_,1i:.t frijilr, itrl
ii( ( r/ lrrlr,J{l(\9' !( lli i t)..,(r()-rr , L,t ljltr)rr

il rliitr itl,riirl.. l,tr :,1 rli(l i:!)1r ltt r'i,.),It i l tit 1,,v,,,

vy..rrr=uu srvirzKu oDcr rtruntalsil(o, rc: 04690290
za rok 20L6

Na z6klad6 plsemn6 Z5dosti ze dne 27. 4. 2oL6 provedla kontrolni skupina ve sloZeni:

Kontrolni skupina Funkce Povdi'eni 6.
Identifikaihi

kafta i. I

Ing. Irena Skalick6 kontrolor pov6ien'i iize,n im 39s/0312016 2386

dne22' 3' 20L7 piezkoumdni hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci kdatu 31" 
.L2.zoL6, 

mistem

www.msk.cz



{)j : MSK 40073120t7 Sp. zn.: KON/13795/2016/Sam

Dilii piezkoum5ni hos;podaieni dollrovoln6ho svazku obci (d5le jen ,,svazek obci") bylo prov5dEno
zejm6na dle n5sledujiicich pr6vnichr piedpisO, souvisejicich s iinnosti org5n0 svazku obci:

1. z6kon i. t,28l2o00 Sb., o obcich (obecni zifuen[), ve zn6ni pozd6jiich piedpis& (d5le jen z5kon

d. 128/2000 Sb.),

2. zSkon t. 250/2ooo sb., o rozpodtov'ich pravidlech rizemnfch rozpodtE, ve zn6ni pozd6jiich piedpis8

(d6le jen z5kon 15. 250/2000 Sb"),

3. z5kon i.2Lgl2OO0 Sb., o rozpodtov'ich pravidlech a o zm6n6 n6ktenich souvisejicich piedpis8

(rozpodtovii pravidla), ve zn6rrl pozd6jiich piedpisrl (d5le jen z5kon d, 218/2000 Sb,),

4. zSkon t. 563/n991 sb., o 0detnictvi, ve zn6ni pozd6jSich piedpisfi (d5le jen z6kon d. 563/1991 Sb.),
5' vyhl55ka E. 4tOl2O09 Sb., kterou se prov5d6ji n6kterS ustanoveni zdkona d. 563/1991 Sb.,

o ridetnictvf, ve zn6ni pozd6j6ich piedpis0, pro n6kter6 vybran6 ridetni jednotky (d6le jen vyhl5Ska

d. 410/2oos sb.),

6. vyhl5Ska E.5l',2oL4 Sb., o;zp&sobu, terminech a rozsahu ridaj0 piedkl5dan,ich pro hodnocenipln[ni
stStniho rozpodtu, rozpodt8 stdtnich fond&, rozpodt0 rizemnich samosprdvn'ich celkB, rozpodt0

dobrovoln'ich strazkf obci a rozpodt& RegionSlnich rad region8 soudrZnosti (d5le jen vyhlS5ka

d, s/2014 Sb.),

7' iesk6 riietni standardy pro n6kter6 vybran6 ridetnijednotky, kter6 vedou ridetnictvi podle vyhl55ky
i. 4t012009 Sb., ve zn6ni pozrJrsjSich piedpisfi (d5le jen desk6 ridetni standardy),

B. vyhlSSka E. 32,312OO2 Sb., o rozpodtov6 skladb6, ve zn6ni pozd6jSich piedpis8 (d5le jen vyhtS5ka

i.32312002 Sb.)t,

9. zSkon E. L3712o06 sb., o v'eiejn'ich zaktnklch, ve zn6ni pozd6jiich piedpis{j (d6le jen zdkon

d. 13712006 Sb.),

10. z6kon i,. L34|?-OL6 Sb., o zad1v6n( veiejn'ich zaklzek (d5le jen zdkon d. I34lZOt6 Sb.),

11. zSkon i. 262,-12OOG Sb., z5konik prdce, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d5le jen z6kon

i.26212006 Sb;,t,

12. z5kon a.89l2OL2 Sb., obdansl<'f z5konik (d5le jen zSkon d. BglZOI2 Sb.),

13. zSkon E.90l2OL2 Sb., o obr:hodnich spolednostech a druZstvech (z6kon o obchodnich korporacich)
(d6le jen z5kon rl, 9012012 Sb),t,

74. vyhf5Ska i.27t0l2OLO Sb., o inventarizaci majetku a z|vazktt (d5le jen vyhlSSka i,. ZTO|ZOLO Sb.),

15. vyhfS5ka E.22,O|2OL3 Sb., o poZadavcich na schvalov5ni ridetnich z6v6rek n6ktenich vybran,ich

idetnich jednotek (d5le jen vy'hl55ka i.22012013 Sb.),

16" z6kon t. 34ol2o15 Sb., o :zvlSStnich podmlnkdch ridinnosti n6ktenich smluv, uveiejiovSni t6chto

smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) (d5le jen z6kon d. 340/ZO15 Sb.),

t7. stanovy svazkrr obci a dal3i vnitini piedpisy.

J1 rrr,)irirlr ' ijil;ti.t i :.j,,)iit,r ( .,tt,i it,l lLi,til: ii
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c: MSK 4007312017 Sp. zn,: KON/13795/2016/Sam

Piedmdtem piezkoum5ni hospodaieni byto v souladu s g 2 ziikonaE.4zOl2004 Sb.t

plnEni piijm& a v'idajfi rozpodtu vdetn6 pen6infch operaci, bjikajicich se rozpodtoufch prostiedkfi,
finandni operace, t'fkajitci se Worby a pouZiti pen6Znich fondfi,
nSklady a v'inosy podnikatelsk6 dinnosti svazku obcr,

- pen6Zni operace, t'ikajici se sdruZen'ich prostiedkt a cizich zdrojf ,
- hospodaFeni a nakl5dSni s prostiedky poskytnut'imi z llSrodniho fondu a s dalSfmi

ze zahranidi poskytnut'imi na zSklad6 mezin5rodnich smluv,
vy0dto'u5nia vypoi6d6nlfinandnich vztah8 ke stStnimu rozpeifrr, k rozpodtEm kraj&, k rozpodtEm
k jin'inr rozpodtfim, ke st5tnim fond8m a k dal5im osobdm,

- naklSddni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi svazku obci a s majetllem st5tu, s n[mZ

svazek obci,

- zad5vdnl a uskutedhov5nf veiejn'ich zak5zek,

- stav pohled5vek a zlvazkfi a nakl5dSni s nimi,

- rudenl za zlvazky fyzick'ich a pr6vnick'fch osob,

- zastavov5nl movidch a nemovit'ich v6ci ve prosp6ch tiethh osob,

- ziizovlniv6cn'fch biemen k majetku svazku obci,
- ridetnictv(veden6 svazkem obc[.

PiedmEt piezkoum5ni hospodaieni byl ovdien z hlediska:

- dodrZovSnl povinnosti stanoven'fch zvlSStnimi pr6vnimi piedpisy, zejm6na piedpisy o
hospodaienisvazk0 obc[, o hospodaienis jejich majetkem, o ridetnictvla o odm6fiov5nf,

- souladu hospodaieni s finandnimi prostiedky ve srovndnl s rclzpodtem,

- dodrZeni 0delu poskytnut6 dotace nebo nSvratn6 finandni uipomoci a podminek jejich pouZiti,
- v6cn6 a formSlni spr5vnosti dokladf o piezkoumdvan'ich opelracfch.

A. V'isledek piezkoumSni hospodaieni

Pii piezkoum6ni hospodaieni za rok 2016 nebyly zji5tEny ch'yby a nedostatky.

B. Piijeti a plnEni opatieni k n5pravi zjiSt6nfch chyb a nedostatk&

B.1 Vzhledem k tomu,2e pii ditiim piezkoum5ni hospodaieni proveden6m k 31. 10. 2016
zjiStdny chyby a nedostatky, nebyl svazek obci povinen piijnrout opatieni k n6pravd.

Dle informaci poskytnutrich zSstupci svazku obci, v kontrotovan6m obdobi svazek obci:

- neuzaviel smlouvu o piijetf nebo poskytnutl[v6ru, pfijdky,
- nem5 zi[zeny pen6inifondy,
- neprovrlzoval podnikatelskou dinnost,

r,I ') t J ( itll'r,la,r, it,,tl,Lrr,t;|01,:rtrl,,:i,\,lj, lri,iii., r:l|Li,ri,;;rlrr

ii,i .( ' r, I "'(r )ii , ,,'/ljlt(J(l),)' r lllj0 jt,'i{rr,,th , rrjrl)lirlil
j'r,!, I,r)i):.,,j litrlt|lt,rjrr\ l,ltlrrr) lt(i I,it)ll,t,ilt/l lrt lir ,ritrr Ilij 
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C. ZSvdr

c.l Pfi pFezkoum6ni hrospodaieni dle 5 2 a S 3 zSkona E.42ol2oo4 Sb. za rok 2016

. nebyly dle g 10 odst. 3 pism. a) zjiitdny chyby a nedostatky.

c.2 rdentifikace rizik vyplfvajicich ze zjiitEni uveden'fch ve zprdvE

o pii piezkoumdrni hospodaieni za rok 2016 nebyla zjistEna rizika, kter6
negativni dopad na hospodaieni svazku obci v budoucnosti.

3.3 Podify pohledSvek, zlvazkt a zastaven6ho majetku

. podil pohled5rrek na rozpoitu svazku obci
(celkov5 hodnota drouhodobfch pohreddvek iinita Ki o,oo)

. podil z6vazk0 na rozpoitu svazku obci
(celkovi hodnota dlouhodobj,ch zlvazkfi tinila Kt O,OO)

. podilzastaven6ho majetku na celkov6m majetku svazku obci

c.j.: MSK 4007312017 Sp, zn,: KON/13795/2016/Sam

neuzaviel smlouvu o sdruZenl a neuskutednil finandni operace t'ikajici se sdruien,fch prostiedkfi
a majetkov'fch hrodnot,

nehospodaiil a nenakl5dal s prostiedky poskytnut'imi z N5rodniho fondu a s daliimi prostiedky
ze zahraniii poskytnut'f mi na zdklad6 mezindrodnich sm |uv,
neuzaviel smlou'vu o poskytnutf dotace,
neuzaviel smlou'vu o nabyti a pievodu majetku vdetnd smlouvy o naklSddni s v6cn,imri pr6vy,
nekoupil ani neprodal cenn6 

?ap(ry, obligace, neuskutednil majetkov6 vklady,
neni ziizovatelenn piisp6vkov6 <lrganizace ani organizadni sloz[y,
neni zakladatelern pr6vnick6 os,oby,

nehospodaiil s ntajetkem st6tu,
uskutednil pouze veiejn6 zakS;zky mal6ho rozsahu ($ 12 odst, 3 z5kona E. L37/2a06 sb. nebo g 27
z5kona i, 134/2016 Sb.),
nerudil sufm majetkem za zlvitzky fyzick'fch a pr5vnick'ich osob, neuzaviel smlouvu o pievzeti dluhu
nebo ruditelsk6lro zivazku a smlouvu o piistoupeni kzitvazku, a to ani v pi'lpadech taxativn6
vy'jmenovan'fch'v g 38 odst. 3;:5kona d. 128/2OOO Sb.,
nezastavil movigi a nemovid majetek,
neziidil v6cn6 biemena ke sv6nru majetku.

by mohla mit

0r0o o/o

oroo o/o

o,oo o/o

D. Upozorndni

/ souvislosti se zm6namin6ktenich pr6vnich piedpis0 upozorfiujeme na:
- zm6nu z5kona 6' 250/2000 'Sb,, o rozpodtov'ich pravidlech rizemnich rozprodt& - ridinnost

od 21. 2.2or7 (zveiejiovdnf stiedn6dob6ho v'fhledu, schvSlen6ho rozpodtu, rozpodtovfch opatieni,
zdv6redn6ho ridtu, sprdvni deliktry),

- nov'i z5kon d" ,'-3120L7 Sb., o pravidlech rozpodtov6 odpov6dnosti, riiinnost od 21. 2.2oL7l
vfjimka g 17 ordst. 3 nabfv5 riiinnost 1. 1. 2018.

, rlirll jf; :
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cj MSK 4007312017 KON/13795/2016/Sam

V t6to zpr5v6 jsou zapracov6ny v'isledky uveden6 v z5pisu o rnisledku dildiho piezkoumdni
i v'isledky konedn6ho dildiho piezkoumSnihospodaieni svazku obc[,

Zdpis nevyl uduje dal5i kontrolni zjiSt6ni jin'fch kontrot nich o196 n&.

vSechny zap8jden6 dok_umenty byly rizemnimu celku vrdceny, poiiizen6 fotokopie jsou uvedeny v
piedloZen'fch dokument&,

Tato zprSva o v'fsledku piezkoum6ni hospodaieni je ziirovefi nSvrlrem zprfvy o
piezkoumSni hospodaieni a konein'im znEnim zprilvy se st5v6 v piipad6, Ze svazek obci
moinosti podat pisemn6 stanovisko dle g 6 odst. 1 pism. d) zSkona t. 4zolzoo4 sb.
sta novisko se doruiuje kontrol orovi pov6ien6m u iizenim pirezkou m5 n i.

Z5stupci rlzemniho celku prohlaluji, Ze poskytli pravdiv6 a riprln6 informace o piedm[tu
a o okolnostech vztahujiclch se k n6mu,

Zpracovdno a projedn5no dne 22. 3.20L7

Sp zn

svazek obci BruntSlsko

Seznam piedloien'ich dokladfi :

- n5vrh rozpodtu na rok 2016 zveiejn6n'i na (iednich desk5ch vSech dlensk'i'ch obci, rozpodet
usneseninr dlensk6 schrlze svazku i.3/ZOL6 ze dne 28.4" 2016,

- rozpodtov6 opatien( i. Il20L6, schv5len6 usnesenim pierJsedy svazku obci d. 20I6I0LO4 ze
12. 5. 2016,

Lfl i!((r)l i,l-l 'l( lilt(/lrAi)) lJrlt[,)\tt ;i)olr]r)i (.if,fr!i),!rl.il,t.r \ Lrilirri, )rtl',r

lir\ ii): i, ) L '(, i )t( ( /'10llLr(ilir)'j I lta{r la)i{t6,.h I l!,/)Nol)
lili)', l',{Lr:,:rl :rirtiltLil},t!lrtr,; l,rr )t()l)l) l-|1t i,t 1 j,,|1) ll ttl 1,ri)ill r,|,;

vtrl Lt^"C
Ing. Irena SkalickS,

kontrolor Pov6ien'f ilzenim

p. Kv6ta Kubidl.lovS,

piedsedkyn6 Dobrovoln6ho svazku obci Brunt6lsko

nave2
pro odbor podpory korporStnlho iizeni a kontroly Krajsk6ho riiadu

www.msk.cz



cj MSK 4007312017 Sp. zn.: KON/1379S/2016/Sam

rozpodtov6 opatieni E.2l2ot6, schv5len6 usnesenim piedsedy svazku obci d. 2016/0105 ze dne
29. L0" 20t6,
rozpodtov6 opatieni E' 3lz}I(i, schvSlen6 usnesenim piedsedy svazku obci d. 2Ot6/0106 ze clne
29. rt.2016,
rozpodtov6opatienit.4l2OL6,schv6len6usnesenimpiedsedysvazkuobcizedne23. Lz.2016,
rozpodtoui rnihled na obdobi let 2016 ai zotg schv5len'f usnesenim dlensk6 sch&ze svazku obci
t.412016 ze dner 28.4.20L6,
fdetni doklady d. 16-801-00055i aZ d, 16-801-000G9 za obdobi rr-L2l2or6 (bankovni Wpisy),
pisemnosti k inv,entarizaci majetku azitvazktt k 31. 12. 2016,
ridetnfdoklady d. 16-002-0001 az d, 16-002-0010 za obdobi Lz/zot6 (vydan6 faktury),
dohoda o proverdeni pr5ce ze dne I. 4. 20L6, Dodatek d, 1 k dohod6 o prou"j"ni prdce ze dne
1. 5. 2016,

fidetni doklad d. 15-701-00005 ze dne 27. Lz" 20116 (pokladni doktad),
pokladni denik k 3L. 12.2016,
pokladni denik k 30. 4.20L6,
vfkaz rozvaha k 31, L2.2016 (v Kd),

uikaz rozvaha k 31. 10. 2016 (rr Kd),

ridetnidoklady d 16-801-00001 ai d. 16-801-00054 za obdobi t-LolzoLl (bankovni Wpisy),
ridetnldoklady d, 1603-000001 ze dne 15, 3, 2016, d. 1605-000005 ze dne27.5. 2015 (faktury piijat6
vdetn6 rihrad),

ridetnidoklady d, 16-701-00001 az d. 16-701-00003 za obdobi oI-04/20L6 (poktadni rJoktady),
fdetni doklady d, 1612-000020 a2 d" 1612-000035 za obdobi I2I2OL6 (vnitini idetni doktady),
rnikaz pro hodnoceni ptn6ni rozpodtu FIN 2-12 M k 31" 12.2ot6 (v Kd),
rnikaz pro hodnoceni plndni rozpodtu FIN 2-12 M k 31" 10, 2016 (v Kd),
v'ikaz zisku a ztriity k 31. 12. 2016 (v Kd),

stanovy svazku obcl BruntSlsko, schvSlen6 dlenskou schfizl svazku obci ze dne 5" 11.. 2015,
smlouva o rnipfj,ice ze dne 15. 3" 2016, uzavien5 se subjektem MAS Hrubrf Jesenik, 2.s., Id 27028640
(p8jditel), DSo BruntSlsko (vyprljditel), piedm6t smlouvy - v'ipEjdka notebooku ACER rnfrobni disto S/N,:
1XV6A0200120403EcF7600, za (delem dinnosti spolku (piedm6t smlouvy bliZe specifikov6n v dl. I),
smlouva o vytvoieni svazku obci Brunt5lsko, registrace 5. 1, 2016 pod reg, zn, R1/2016, d.j, MSK
L59346120L5, r,nipis z rejstiiku svazku obcize dne 20. r. 2016, d,j. MSK 10066/2016,
doku.mentace k veiejn6 zak6zcet mal6ho rozsahu "zpracov6ni projektov6 ZSdosti o dgtaci v rdmci OpZp
- kompost6ry pro DSO Brunt5lsko", proveden pr8zkum trhu - piim6 osloveni 2 srrbjektE (Agentura
ValFia, s.r.o. a Energetick5 agentura Vysodiny), v'izva k zaslSnl cenov6 nabitdky (dokumentace
e-mailem), vyhorCnoceni nabidek ze dne 4. LO. 2016 (tlenskd -sch8ze svazku obci), vittzn,f uchazed
schv6len usnesenim dlensk6 sr:h8ze svazku obci d. 1312016 ze dne 4. 10. 2016, smlouva ze dne
5. 11. 2016, uz,avien5 se srrbjektem Agentura ValFia, s,r.o., IC 03570738, fidetni doklad
d' 1612-000005 ze dne 5' 12. 2016 (dildi pln6ni - I. etapa ve rnfsi Kd 36.000,-- vdetn6 DpH), [detni
doklad d. 1612-0100005 ze dne Ii, 12.20L6,
zlpis z dlensk6 sch8ze svazku obcize dne 28. 4., 4. IO,, 24, tL.2016l
z6pis ze schfze v,'iboru svazku clbci ze dne 26. 2., 14. 4., 3L. 8., 4. LO. 2016,
zpr6va z revizn[ klomise svazku <lbci ze dne 3. lL. 2016,
z6pis z dlensk6 sch0ze svazku ohci ze dne 20, 12. ZOL6,

z{pis ze sch&ze v'iboru svazku obci ze dne 24.11, 2016,
pov6ieni k zastupov5nl ve v6ci piezkoumSnl hospodaieni za rok 2OL6 zedne 30. 11. 2016 (fotokopie).

l\ lrlliirl(,().r liiiill,,,: I ti.,j; rlt i i:Ji ! \t)rlill( lit,L ,L !,rrllttlll l,iijlt2
I )l( . ;--iril()(l r,r' [r)tLr ]al,at1 'r i l! irfll)t)
i-ll;rItr trXlLt,i l,i) ltt)ili); ri(.) i L,l,)l)il- 1-iit i,i i)(_|t-iil,iJ
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pRfrnz

K pRovEDENI lruvrrurRRtzAcE K 31.12.2016

sRuNrALsKo

V souladu se Zdkonem o ddetnictvi d. 563/1999 Sb., ve zndni pozd6jlich piedpis0

UklSddm

Provedenf iddn6 inventarizace maietku a zdvazk0

Stanoveni pl6nu inventur :

lnventury hmotn6ho majetku budou zah6jeny od 30,11.2016 do 31..12.2016

lnventury zixazkt budou provedeny k datu 31.12.20 j-6

Zah1jeni dinnosti inventdrni komise je ke dni 30.1-1.2016 a ukondenf ke dni 31.1.2017.

Inventury metodicky iidiinventdrni komise. Kterd posuzuje, kontroluje a vyhodnocuje celkovri

v'isledek inventa rizace.

Komise byla jmenovdna dne 24.LL.20L6 na schrizivVboru DSO Bruntdlsko ve sloZen[:

Piedseda : Petra Elblovd

dlenov6 :Alena Mdt6ovd, zdstupce dlena obce Sirokd Niva

Libor Unverdorben, mistopiedseda DSO Bruntdlsko

Harmonogram a metodiku k provedeni inventarizadnich praciobsahuje piiloZend Sm6rnice

k provedeni inventarizace.

Ve Vrbn6 pod Prad6dem 15.10. 2016

--) ./
L

Kv6ta Kubidkovd

Piedsedkyn6 DSO Brunt5lsko



Vyjddieni inventarizadnI komise:

a) k zjiSt6nrim rozdil0m

iddn6 rozdily

b) dodriovdni piedepsanrich postup0

c)

dodrZeny

opatfeni k odstran6ni nedostatk0:

v prrib6hu inventarizace uloieno ne

navrZend po skondenI inventarizace ne

Piedseda : Petra EIblov6

dlenov6 : Alena M6t6ovd,

Libor Unverdorben,

Schvaluji inventdrni zdpis.

V Bruntdle dne 25.L.2OL7

Piedseda lK: Petra Elblovd

Statutdrn f orgd n Iietni jednotky:

PRoHLASENf INVENTARIZACTI rovlsr:

a) inventarizace byla provedena v souladu s poZadavky Zlkona o ridetnictvi d.563/1991 Sb.

a vyhld5ky i.270/2010 Sb., vnitinim piedpisem a pifkazem piedsedkyn6 svazku ze dne

15.10.2016

b) jsme si v6domi mozn'ich ndsledl<0 za nesprdvn6 provedeni inventarizace.

c) V Bruntdle dne 25.1,.2017

z

pod pis

v
KvEta Kubfdkovd



INVENTARIZACE K 3I.12.20T6 SOUPIS INVENTARIzoVANVcH ucr[l oso gnuNrALsro

reo:

v SRuNTALE DNE z8.t.2ot7

I nventa rizadni komise: Podpis:

Piedseda : Petra Elblov6

dlenov6 : Alena Mdt6ovd,

Libor Unverdorben,

UCET SKUTEENV STAV udrrru( srnv MANKO PREBYTEK

231 B.U tLo92 Ll092
26L Pokladna r 422 1 422



INVENTARIZACNI ZAPIS

O PROVEDENI RAOruE INVENTARIZACE MAJETKU ,zAvnzI<O n poHIroAvEK V DoBRovoIruEv
SVAZKU OBCI,,BRUNTALSKO", rrrNA BYLA PRoVEDENA NA zArLnoE pRirnzu pHEosroryruE

ORGANIZACE ZE DNE 15.10.2016

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.20i-6

Inventarizadni komise ve sloZen[:

Piedseda : Petra Elblovd

dlenov6 :Alena M6t6ovd, zdstupce ilena obce Sirokd Niva

Libor Unverdorben, mfstopiedseda DSO Bruntdlsko

Pr0bEh inventarizace:

Zah6jeni: 15.L2.201.6

Ukondeni: 20.L.2OL7

Prohld5eni pracovnika o hmotn6 zodpov6dnosti za inventarizovanli majetek:

- VSechny doklady tfkajicise inventarizovan6ho majetku DSO Brunt6lsko jsem odevzdala

k inventarizaci.

- V5echny piir0stky a ribatky do zahdjeni inventarizace jsem ptedala a nic jsem nezatajila.

V BruntSle dne 20.1,.2017 Petra Elblov6 .,..,..

Zp0sob provedeni inventarizace:

- Fyzickii

- Dokladovd

V Bruntiile dne 20.t.2O!7 Kv6ta Kubidkovd



VYKAZ ZISKU A ZTRATY
isamospnAvruE celry, svAzKy oBci, neelonAlruinloy neetoruu souonzuosn

Dobrovolnf svazek obci: Bruntdlsko; tCO O+OSOZSO; n6m. Miru 6Ot 11,792 01 Bruntdl

Priivnl forma: Svazek obci

Piedmdt dinnosti:

sestaven! k 31 .12.2016

(v Kd, s piesnosti na dvd desetinnd mista)

Okamiik sestaveni: 16.2.2017 v 08:46

DY CELKEM

mistnich vlad insl.itucl na transferi

dand z piljmrlr



B. VYNOSY CELKEM

1 Vynosy z prodeje vlastnich uirobk0

2. Vynosy z prodeje slu:eb

4, Vynosy z prodaneho zboZi

5. Vtnosy ze spravnlch poplatko

6. Vynosy z mlstnich poplatk0

8 Jine Wnosy z vlastnlch vykon0

I Smluvnl pokuty a 0roky zprodleni

1 1. Vinosy z Wiazenltch

12 Vynosy z prodeje materi6tu

13 Vynosy z prodeje dlouhodobdho nehmotn6ho majetku

14 Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmot.majetku krom6 pozemk0

'1 5, Vynosy z prodeje pozemk0

17 Ostatnl vynosy z dinnosti

1. Vynosy z prodeje cennlch paplr0 a podil0

4. Vynosy z piecenenl re6lnou hodnotou

5. Vynosy z dlouhodobdho finandniho majetku

2. Vynosy Wbranych mlstnlch vladnlch instituci z transfert

V. Vynosy ze sdllenych danf a poptatkU

1 Vynosyze sdllen6 danE z

2 VYnosyze sdllene dand z

3. Vynosy ze sdllene danE z pfidan6 hodnoty

5 Vinosy ze sdilenych majetkowch dani

6 Vynosy z ostatnich sdllenlich dani a poplatk0

C VYSLEDEK HOSPODAREN

1. Vysledek hospodaienl pfed zdanEnlm

2. Vysledek hospodateni b6:n6ho ddetnlho obdobi

Odesldno dne: Razitko: Podpis vedouclho Odetni iednotkv:



PROTOKOL O ZPRACOVANI ze dne: 16.2.2017 v 08:46 KEO-W 1.11.17 / UcU061

vykaz : VVXAZZISKUAZTRATY

za obdobi : 1212016

ke dni : 31.12.2016

Sestava u loZen a : C : \Al is\KEOWd ata\0 1 \Sestavy\20 1 6V06 1 -201 6 I 2K0 1 .pdf

Do vlkazu byly zahrnuty organizace:

teo : 04690290

N6zev : Dobrovolnf svazek obci: Brunt6lsko

Sidlo : ndm. Miru 60/ 11,792 01 Brunt5l

Do vlkazu bylo vyb16no:

Org:0000-9999
Nst: 00 - 99

Zdr: 0 - I
UZ:00000-99999





ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
P  Í L O H A

sestavena k 31.12.2016

Ěv Kč, s přesností na dv  desetinná místaě

Dobrovolný svazek obcí: Bruntálsko;  IČO 04690290;  nám. Míru 60/ 11, 792 01  Bruntál
Svazek obcí

Okamžik sestavení: 16.2.2017 v 08:48

Předm t činnosti: 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona



B ŽNÉ MINULÉ

Ú Č E T N Í   O B D O B Í
SUČíslo   Název

P O L O Ž K A

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P.I.     Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00 

      1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

      2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902

      3. Vyřazené pohledávky 905

      4. Vyřazené závazky 906

      5. Ostatní majetek 909

P.II.    Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00 

     1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911

     2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912

     3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913

     4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914

     5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915

     6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916

P.III.   Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00 

      1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921

      2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922

      3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 923

      4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 924

      5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 925

      6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926

P.IV.    Další podmíněné pohledávky 0,000,00 

      1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931

      2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932

      3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

      4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934

      5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939

      6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941

      7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942

      8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943

      9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

     10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945

     11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947

     12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948

P.V.    Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00 

     1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951

     2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952

     3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953

     4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954

     5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955

     6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956

P.VI.     Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,000,00 

      1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961

      2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962

      3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963

      4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964

      5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 965

      6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 966

      7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967

      8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968

P.VII.    Další podmíněné závazky 0,000,00 

      1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971

      2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972

      3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

      4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

      5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 975

      6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 976

      7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 978

      8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 979

      9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 981

      10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 982

      11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983



B ŽNÉ MINULÉ

Ú Č E T N Í   O B D O B Í
SUČíslo   Název

P O L O Ž K A

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

     12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

     13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 985

     14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 986

P.VIII.   Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 0,000,00 

      1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991

      2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992

      3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993

      4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

      5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999



A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona



A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona



B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00



 ÚČETNÍ OBDOBÍ

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo 
položky Název položky

MINULÉB ŽNÉ
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za b ž.úč.obdobíC.1.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve v c.a čas.souvisl.C.2.



D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka



E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka



Číslo   Název
P O L O Ž K A B ŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy

G.I.     Počáteční stav fondu k 1.1. 0,00

G.II.    Tvorba fondu 0,00

      1. Přebytky hospodaření z minulých let

      2. Příjmy b ž. roku, které nejsou určeny k využití v b ž.roce

      3. Převody prostředků z rozpočtu b hem roku do úč.pen ž.fondů

      4. Ostatní tvorba fondu

G.III.   Čerpání fondu 0,00

G.IV.    Konečný stav fondu 0,00



Číslo   Název
B  Ž N É

BRUTTO KOREKCE NETTO

 

Stavby

Ú Č E T N Í   O B D O B Í

MINULÉ

P O L O Ž K A

G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy

G.       Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

 G.1.    Bytové domy a bytové jednotky

 G.2.    Budovy pro služby obyvatelstvu

 G.3.    Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

 G.4.    Komunikace a veřejné osv tlení

 G.5.    Jiné inženýrské sít

 G.6.    Ostatní stavby

Číslo   Název
B  Ž N É

BRUTTO KOREKCE NETTO

 

Pozemky

Ú Č E T N Í   O B D O B Í

MINULÉ

P O L O Ž K A

H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy

H.       Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

 H.1.    Stavební pozemky

 H.2.    Lesní pozemky

 H.3.    Zahrady, pastviny, louky, rybníky

 H.4.    Zastav ná plocha

 H.5.    Ostatní pozemky



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

položky
Číslo 

B ŽNÉ MINULÉ

Náklady z p ecenění reálnou hodnotou 0,000,00I.  

Nákl.z přecen ní reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.I.1.

Ostatní náklady z přecen ní reálnou hodnotouI.2.



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

položky
Číslo 

B ŽNÉ MINULÉ

Výnosy z p ecenění reálnou hodnotou 0,000,00J.  

Výnosy z přecen ní reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §J.1.

Ostatní výnosy z přecen ní reálnou hodnotouJ.2.



K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

IČ účetní 
jednotky - 
v řitele

Název účet. jednotky - 
v řitele

IČ účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účet. jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 
garance

Nominální hodnota 
zajišt né 
pohledávky

Datum 
pln ní 
ručitelem v 
daném roce

Výše pln ní 
ručitelem v daném 
roce

Celková výše 
pln ní ručitel. od 
poskyt. garance

Druh 
dluh. 
nástr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní 
jednotky - 
v řitele

Název účet. jednotky - 
v řitele

IČ účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účet. jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 
garance

Nominální hodnota 
zajišt né 
pohledávky

Datum 
pln ní 
ručitelem v 
daném roce

Výše pln ní 
ručitelem v daném 
roce

Celková výše 
pln ní ručitel. od 
poskyt. garance

Druh 
dluh. 
nástr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Projekt

1

Dodavatel

Druh projektu

2

Datum uzav.sml.

3

Obchodní firma Rok zahájení Rok ukončeníIČ
Stavební fáze

4 6 75

Výdaje vynaložené na po ízení 
majetku

v tom: výdaje na po .majetkuKonecPočátek
platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

16

18

20

22

25

26

27

28

29

17

19

21

23

24

14 15

Ocenění po íz. 
majetku dle sml.

8

Odesláno dne:                Razítko:                  Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz
za období
ke dni

:

:

:

P  Í L O H A
12/2016

31.12.2016

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.2.2017 v 08:48

04690290

Dobrovolný svazek obcí: Bruntálsko

nám. Míru 60/ 11, 792 01  Bruntál

IČO
Název

Sídlo

:

:

:

KEO-W 1.11.17 / UcU062

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf



ROZVAHA
0zeuHisllvlospRAvruE celxy, svRzK:y oeci, ReclorrrAlruiRADv Reolor,rU souonZruosl

Dobrovolnli'svazek obci: Bruntdlsko; tCO O+OSOZSO; n6m. Miru 6Ot 11,792 01 Bruntdl

Prdvni forma: Svazek obci

Piedm6t 6innosti:

sestavenA k 31 .12,2016

(v Kd, s pier;nosti na dv6 desetinn6 mista)

Okamiik sestaveni: 16.2.2017 v 08:46

AK'I'IVA CELKEM

'l Nehmotne visledky uj'zkumu a vlvoje

4 Povolenky na emise a preferen6nilimity

5 Drobn! dlouhodobi nehmotny majetek

6 Ositatnl dlouhodobli nehmotn)t majetek

7. Nedokondenf dlouhodob! nehmotni majetek

8. Poskytnut6 zalohy na dlouhodob! nehmotnli majetek

9 Dlouhodobli nehmotni majetek urdenf k prodeji

4 Samostatn6 hmot movit6 vdci a soubory hmot movitlich v6ci

5 P6stitelsk6 celky trvalych porost0

6 Drobn! dlouhodobf hmotnli majetek

7 Ositatni dlouhodoby hmotny majetek

8 Nedokon6en! dlouhodob! hmotnf majetek

9. Poskytnute zelohy na dlouhodoby hmotn), majetek

10 Dlouhodob)? hmotny majetek ur6eny k prodeji

1 ft/lajetkov6 fdasti v osobech s rozhodujicim vlivem

2. Majetkov6 fdasti v osobAch s podstatn]im vlivem

3 Dluhove cenn6 papiry drien6 do splatnosti

5 Terminovan6 vklady dlouhodobe

6. O$tatni dlouhodob)t finandni majetek

7. Poiizovanli' dlouhodobli finan6ni majetek

L Poskytnut6 zalohy na dlouhodobf finan6ni majetek

1. Poskytnute nAvratn6 finan6ni rnj'pomoci dlouhodob6

2 Dlouhodob6 pohledAvky z postoupenlich uvdrfr

4 Dlouhodob6 pohleddvky z rudeni

5 Ostatni dlouhodob6 pohled6vky

6 Dlouhodobe ooskvtnute zelohv na lransferv

3 lvlirteri6l na cestd

5 Polotovary vlastni viroby

Polizeni zbo2i



8. ZboZi na skladS tJz

9. ZboZi na cest6 '138

1 0, Ostatni zasoby 139

ll. Krftkodob6 pohled6vky
0,0( 0,0( 0,0( 00(

1. Odb6ratel6 14 4

2. Sm6nky k inkasu 312

3. Pohled6vky za eskontovan6 cenn6 papiry

KrarKoooDe posKytnute zalohy 314

5. Jin6 pohledavky z hlavni dinnosti 315

6. Poskytnut6 navratn6 finandni vlipomoci kr5tkodobe 316

7. Kr6tkodobe pohled6vky z postoupen)?ch (vdrir 317

8. Pohled6vky z pierozdSlovanfch dani 319

9. Pohledavky za zam6stnanci

1 0. Soci6lni zabezoedeni 336

1 1, Zdravotni poji5tdni 337

1 2. Drlchodove spoieni 338

13. Dafi z piijmu 341

14. Ost.danS,poplatky a jin6 obdobn6 pen6Zit6 pln6ni 342

15. Dai z piidane hodnoty 343

16. Pohledavky za osobami mimo vybran6 vladni instituce 344

1 7. Pohledavky za vybranf mi rlstiednimi vl6d.institucemi 346

'18. Pohledavky za vybranlmi mistnimi vlad.institucemi 348

23. Kratkodob6 pohledAvky z rudeni 361

24 Pevn6 terminov6 operace a opce 363

25. Pohled5vky z neukon6enfch finandnich operaci 369

26. PohledAvky z finandniho zajiSt6ni 365

27. Pohledevky z vydanfch dluhopis[r co/

28. Kr6tkodob6 poskytnut6 z6lohy na transfery 373

29. KrAtkodobe zprostiedkov6ni transfer0 375

30. N6klady pii5tich obdobi 381

31. Piijmy pii5tich obdobi 385

32, Dohadn6 idty aktivni 388

33. Ostatni kretkodob6 pohled6vky 377

lll, Kratkodoby finan6ni majetek 12 514,01 0,0( 12 514,0a 0,0(
1, Majetkov6 cenn6 papiry k obchodov6ni 251

2. Dluhove cenn6 papiry k obchodov6ni 253

3. Jin5 cenn6 papiry 256

4. Terminovan6 vklady kr6tkodobe 244

5. Jin6 b6zn6 06ty z+c

Y. E ezny ucet 241

11 . Zakladni b6Zn! ridet rizemnich samosprdvnli'ch celk0 23'l '11 092,01 l1 092,0(

1 2. BEZnE t6ty fondil 0zemnich samospr6vnfch celkrir zJo

'15. Ceniny zoJ

'16. Penlze na cestd 262

17, Pokladna 261 1 422,0( 1 422,01



1 2

N6zev poloiky SU

UEETNI oBDoBi

BEZNE MINULE

PA!iIVA CELKEM 't2 514,0C 00
C. Vlastni kapitSl 12 514,0C 00

l. Jrn6ni fdetnijednotky a upravujlci poloiky 00c 00
1. Jrn6ni Idetni jednotky 401

3. Transfery na poiizeni dlouhodobeho majetku 403

4. Kurzov6 rozdily 405

5 Ocefrovaci rozdily pii prvotnim pou:iti metody 406

6. Jin6 oceiovaci rozdily

7. Opravy piedchazejicich Idetnlch obdobi

407

408

ll. Fondy fdetni jednotky 00( 00
6 Ostatni fondy 419

lll. $i'sledek hospodaieni 't2 5't4,0c 00

1. Visledek hospodaieni bdZrr6ho Idetniho obdobi 12 514,0C

2 Vysledek hospodaieni ve schvalovacim iizeni 431

3 Vyisledek hospodaienl piedch6zejicich [6etnlch obdobi 432

D. Gizi zdroje 0,0( 0,0

l. Rezervy 0,0c 0,0

1 Rezervy 44'l

ll. Dlouhodob6 zevazky 00c 0,0(

1 Dlouhodob6 riv6ry 451

2. Piijat6 nAvratn6 finandni vlpomoci dlouhodob6 452

3. Dlouhodobe z6vazky z vydanich dluhopisfr 453

4 Dlouhodob6 piijat6 z6lohy 4s5

5. Dlouhodob6 zAvazky z rudeni 456

6. Dlouhodob6 sm6nkv k [hrad6 457

7 Ostatni dlouhodob6 zavazky 459

I Dlouhodob6 pfijat6 zalohy na transfery 472

lll. KrStkodob6 zavazky 00( 0,0

I Kr5tkodob6 0vdry 281

2. Esikontovan6 krAtkodob6 dluhopisy (smEnky) 282

3. Kr6tkodob6 z5vazky z vydanych dluhopis0 283

4, Jin6 kr6tkodob6 pfijdky 289

5. Dodavatel6 321

6. Srn6nky k ilhrad6 322

7. Kratkodobe piijate zdlohy 324

8. ZAvazky z ddlen6 spravy 325

I Piijat6 n6vratn6 finandni vypomoci kr6tkodob6 326

1 0. Zamdstnanci 331

1 1. Jin6 z6vazkv vtr6i zamSstnanc0m 333

1 2. Siocialni zabezpe6eni 336

'13 Zdravotni poji6tdni JO/

14. Dichodov6 spoieni 338

15. Dad z piijmi 341

16. Ost.dan6, poplatky a jin, obdobn6 pen6iit6 pln6ni 342

17. Dai z piidan6 hodnoty 343

18, Z-Avazky k osobem mimo vybran6 vl6dni instituce 345

19. Z.evazky k vybranlm Ustfednim vl5dnim institucim 347

20 Z.Avazky k vybranym mistnim vlednim institucim 349

27 . ftelkodobe zevazky z rudeni 362

28 Pevn6 lerminov6 operace a opce 363

29 Z-Avazky z neukondenli'ch finandnich operaci 364

30. Z.evazky zfinan6niho zajiStdn 366

31 T.Avazky z upsanlch nesplacenych cen.papir0 a podil0 368

32. Kr6tkodob6 piijat6 z6lohy na transfery 374

33. Kr6tkodob6 zprostiedkov6ni transferir 375

35 Vlidaje pfistich obdobi 383

36. Vlnosy piiStich obdobi 384



37 Dohadne 0dty pasivni 389

38 Ostatni krdtkodob6 zdvazky 378

OdeslAno dne: Razitko: P,,dpis vedouciho u-eLn i jednoLky:



KEO-W 1.11.17 / UcU060p

PROTOKOL O ZPRACOVANI ze dne: 16.2.2017 v 08:46

vlkaz : ROZVAHA (Bilance)

za obdobl : 1212016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uloZena: C:\Alis\KEOWdata\O1 \Sestavy\20i 6\V060 -201 6i 2K01.pd'f

DobrovolnV svazek obci: Bruntilsko

ROZDiLY
Stav k 31 .12.2016 Stav k 31 .12.2015

\ktiva celkem 12 514,00 000
rasiva celkem 12 514,00 0,00

0,00





pRfrnz

K pRovEDENI lruvrrurRRtzAcE K 31.12.2016

sRuNrALsKo

V souladu se Zdkonem o ddetnictvi d. 563/1999 Sb., ve zndni pozd6jlich piedpis0

UklSddm

Provedenf iddn6 inventarizace maietku a zdvazk0

Stanoveni pl6nu inventur :

lnventury hmotn6ho majetku budou zah6jeny od 30,11.2016 do 31..12.2016

lnventury zixazkt budou provedeny k datu 31.12.20 j-6

Zah1jeni dinnosti inventdrni komise je ke dni 30.1-1.2016 a ukondenf ke dni 31.1.2017.

Inventury metodicky iidiinventdrni komise. Kterd posuzuje, kontroluje a vyhodnocuje celkovri

v'isledek inventa rizace.

Komise byla jmenovdna dne 24.LL.20L6 na schrizivVboru DSO Bruntdlsko ve sloZen[:

Piedseda : Petra Elblovd

dlenov6 :Alena Mdt6ovd, zdstupce dlena obce Sirokd Niva

Libor Unverdorben, mistopiedseda DSO Bruntdlsko

Harmonogram a metodiku k provedeni inventarizadnich praciobsahuje piiloZend Sm6rnice

k provedeni inventarizace.

Ve Vrbn6 pod Prad6dem 15.10. 2016

--) ./
L

Kv6ta Kubidkovd

Piedsedkyn6 DSO Brunt5lsko



Vyjddieni inventarizadnI komise:

a) k zjiSt6nrim rozdil0m

iddn6 rozdily

b) dodriovdni piedepsanrich postup0

c)

dodrZeny

opatfeni k odstran6ni nedostatk0:

v prrib6hu inventarizace uloieno ne

navrZend po skondenI inventarizace ne

Piedseda : Petra EIblov6

dlenov6 : Alena M6t6ovd,

Libor Unverdorben,

Schvaluji inventdrni zdpis.

V Bruntdle dne 25.L.2OL7

Piedseda lK: Petra Elblovd

Statutdrn f orgd n Iietni jednotky:

PRoHLASENf INVENTARIZACTI rovlsr:

a) inventarizace byla provedena v souladu s poZadavky Zlkona o ridetnictvi d.563/1991 Sb.

a vyhld5ky i.270/2010 Sb., vnitinim piedpisem a pifkazem piedsedkyn6 svazku ze dne

15.10.2016

b) jsme si v6domi mozn'ich ndsledl<0 za nesprdvn6 provedeni inventarizace.

c) V Bruntdle dne 25.1,.2017

z

pod pis

v
KvEta Kubfdkovd



INVENTARIZACE K 3I.12.20T6 SOUPIS INVENTARIzoVANVcH ucr[l oso gnuNrALsro

reo:

v SRuNTALE DNE z8.t.2ot7

I nventa rizadni komise: Podpis:

Piedseda : Petra Elblov6

dlenov6 : Alena Mdt6ovd,

Libor Unverdorben,

UCET SKUTEENV STAV udrrru( srnv MANKO PREBYTEK

231 B.U tLo92 Ll092
26L Pokladna r 422 1 422



INVENTARIZACNI ZAPIS

O PROVEDENI RAOruE INVENTARIZACE MAJETKU ,zAvnzI<O n poHIroAvEK V DoBRovoIruEv
SVAZKU OBCI,,BRUNTALSKO", rrrNA BYLA PRoVEDENA NA zArLnoE pRirnzu pHEosroryruE

ORGANIZACE ZE DNE 15.10.2016

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.20i-6

Inventarizadni komise ve sloZen[:

Piedseda : Petra Elblovd

dlenov6 :Alena M6t6ovd, zdstupce ilena obce Sirokd Niva

Libor Unverdorben, mfstopiedseda DSO Bruntdlsko

Pr0bEh inventarizace:

Zah6jeni: 15.L2.201.6

Ukondeni: 20.L.2OL7

Prohld5eni pracovnika o hmotn6 zodpov6dnosti za inventarizovanli majetek:

- VSechny doklady tfkajicise inventarizovan6ho majetku DSO Brunt6lsko jsem odevzdala

k inventarizaci.

- V5echny piir0stky a ribatky do zahdjeni inventarizace jsem ptedala a nic jsem nezatajila.

V BruntSle dne 20.1,.2017 Petra Elblov6 .,..,..

Zp0sob provedeni inventarizace:

- Fyzickii

- Dokladovd

V Bruntiile dne 20.t.2O!7 Kv6ta Kubidkovd


