SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 49754866
Tel., fax: 353 821 296
E-mail: krusnehory@volny.cz, www.skhz.cz

Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory – západ za rok 2020
Sdružení Krušné hory – západ se při hospodaření s finančními prostředky řídilo rozpočtem, který byl
schválen usnesením Valné hromady č. 38/12/2019 dne 12. prosince 2019 v celkovém objemu příjmů
ve výši 388 400 Kč, výdajů 801 000 Kč, schodek 412 600 Kč.
V průběhu roku byly provedeny dvě úpravy rozpočtu.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč)
Rozpočet po
změnách

Schválený rozpočet
Třída 2 - Nedaňové příjmy

Skutečnost

200,00

100 200,00

110 763,77

Třída 4 - Přijaté transfery

388 200,00

794 191,00

794 191,00

Příjmy celkem

388 400,00

894 391,00

904 954,77

Třída 5 - Běžné výdaje

801 000,00

1 079 991,00

1 026 260,68

0,00

0,00

0,00

Výdaje celkem

801 000,00

1 079 991,00

1 026 260,68

FINANCOVÁNÍ

412 600,00

185 600 ,00

121 305,91

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Sdružení Krušné hory – západ (výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a
ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SKHZ) a zároveň jsou zveřejněny na
https://www.skhz.cz/a2020/
Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z úroků, příjmem na základě smlouvy o reklamě a příjmem za prezentaci
v hotelových deskách.
Přijaté transfery jsou konkrétně popsané v čl. 4.
Běžné výdaje zahrnují výdaje na zabezpečení chodu kanceláře SKHZ, výdaje spojené se strategií SKHZ, s
projektem Hotelové desky a překlady Elektronický průvodce Krušnohořím.

2. Výsledek hospodaření
Náklady SKHZ byly ve výši 1 026 677,68 Kč, výnosy ve výši 904 954,77 Kč – hospodářský výsledek za rok 2020
je ztráta ve výši 121 722,91 Kč.

3. Stavy bankovních účtů
Bankovní účty SKHZ
Ostrov

Stav k 1. 1. 2020

Stav k 31. 12. 2020

Změna stavu
bankovních účtů

Běžný účet – č. ú.
1208593006/2700

655 797,26

534 611,35

121 185,91

Dotační účet – č. ú. 945115341/0710

993,63

873,63

120,00

součet

656 790,89

535 484,98

121 305,91
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4. Přijaté transfery v roce 2020
Transfer – účel
Nein. transfer od obcí –
čl. příspěvky

Schválený transfer

Upravený rozpočet

388 200,00

Skutečnost

388 200,00

388 200,00

Nein. transfer od kraje –
mzda manažera

330 991,00

330 991,00

Nein. transfer od kraje –
Elektronický průvodce

30 000,00

30 000,00

Nein. transfer od kraje –
Hotelové desky

45 000,00

45 000,00

Neinvestiční transfer od obcí – Členské příspěvky na rok 2020 byly řádně uhrazeny všemi členy.
Neinvestiční transfery od Karlovarského kraje – mzda manažera, dotace na projekt Hotelové desky a
Elektronický průvodce Krušnohořím. Všechny transfery byly řádně a včas vyúčtovány.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení Krušné hory – západ
za rok 2020
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Karlovarského kraje ve dnech
21. 7. 2020 a 23. 2. 2021.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
ÚSC.
Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Krušné hory – západ za rok 2020:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2020 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,91 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední rozpočtové 4 rozpočtové
roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.).
U dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory – západ se neuplatňují pravidla rozpočtové
odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto
nebylo provedeno ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
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rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání
uvedený § 2 odst. 2 písm. I) zákona č. 420/2004 Sb.).
Plné znění návrhu závěrečného účtu Sdružení Krušné hory – západ za rok 2020, včetně plného znění
zprávy o přezkoumání hospodaření, je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách
sdružení https://www.skhz.cz/a2020/ a na elektronických úředních deskách členských obcí.
Připomínky k závěrečnému účtu Sdružení Krušné hory – západ za rok 2020 mohou uplatnit občané
členských obcí a měst písemně nebo ústně ve lhůtě do 24. května 2021 v sídle sdružení, písemně
s tím, že připomínka musí být doručena do 24. května 2021, (závazné je datum doručení, nikoli podací
razítko pošty), popř. prostřednictvím datové schránky yx9gfgd, nebo ústně na řádném zasedání Valné
hromady sdružení obcí konaném v úterý 25. května 2021 od 10 hod. ve Společenském objektu
v Dalovicích, Hlavní 82/25.
V Ostrově dne 3. května 2021

Předkládá: Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, předsedkyně sdružení

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Rozvaha k 31. 12. 2020
Výkaz FIN2-12 k 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
Příloha k 31. 12. 2020

Na www.skhz.cz zveřejněno dne:
sejmuto dne:

3. května 2021
26. května 2021

Na úřední desce obce/města…………………………………………
zveřejněno dne:
sejmuto dne:
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