Vodárenské sdružení obcí Halže
IČO: 648 84 741
Žďárská 187, Halže
347 01 TACHOV

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Návrh Závěrečného účtu VSO Halže za rok 2021
Svazek účtuje dle vyhlášky č.410/2009 a příslušných Českých účetních standardů a hospodaří v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle schváleného rozpočtu.
Rozpočet VSO Halže byl schválen na členské schůzi dne 17.12.2020 usnesením č.273 s příjmy 266.000,- Kč a výdaji
466.000,- Kč jako schodkový s použitím přebytku minulých let.

Byla přijata tato Rozpočtová opatření:
RO č.
datum
položka
1/21
10.3.2021
5172
5901
2/21
5.5.2021
5424
5011
3/21
1.10.2021
5168
5166

popis
programové vybavení
nespecifikovaná rezerva
náhr.mezd v době nemoci
platy zaměstnanců
zpracování dat
konzult.a poradenské služby

částka
17500,- Kč
-17500,- Kč
2300,- Kč
- 2300,- Kč
1000,- Kč
- 1000,- Kč

Hospodaření VSO za rok 2021 skončilo schodkem ve výši 67.390,55 Kč.
Příjmy rozpočtu dosáhly výše 321.449,12 Kč a byly splněny na 120,85 %
- příjmy z pronájmu pozemků 162.508,31,- Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky ( přeúčtování nákladů VSOZČ+VaK ) 70.000,- Kč
- příjem z prodeje nepotř.majetku 47.320,- Kč
- příjmy z úroků 41.620,81 Kč
výdaje rozpočtu dosáhly výše 388.839,67,- Kč a byly splněny na 83,44 % ke schválenému rozpočtu.
- výdaje jsou tvořeny běžným provozem kanceláře a jsou čerpány v rámci rozpočtu ve výši
188.839,67,- Kč.
- a poskytnutou půjčkou VaK Karlovy Vary a.s. ve výši 200.000,- Kč
Přezkoumání hospodaření VSO Halže provedl Krajský úřad Plzeňského kraje Výrok auditora: Při přezkoumání
hospodaření ÚSC DSO Vod. sdr. obcí Halže za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10ods.3písm.a)
zákona č.420/2004 Sb.)
Celý Návrh závěrečného účtu včetně celé Zprávy o přezkoumání je zveřejněn na internetových stránkách
http://www.vso-halze.cz
V listinné podobě je Závěrečný účet k nahlédnutí v sídle VSO Halže, Žďárská 187, Halže, 347 01 Tachov (Obecní
úřad Halže )
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně na adresu Vodárenské
sdružení obcí Halže, Žďárská 187, Halže, 347 01 Tachov nebo vsohalze@seznam.cz nejpozději do 18.5.2022. nebo
osobně při projednání na členské schůzi VSO konané dne 19.5.2022 od 9,00 hod. v zasedací místnosti Obce Halže.
Zpracovala: Hornová
František Čurka
Předseda VSO Halže

VYVĚŠENO DNE:………………………….
Podpis a razítko obce:

SEJMUTO DNE:……………………….
Podpis a razítko obce:

