Zápis č. 20
ze zasedání DSO Lužnice dne 20.5.2015

Místo konání :
Začátek
:
Zasedání řídil :
Přítomni
:
Zapisovatel
:
Ověřovatelé zápisu:

Dvory nad Lužnicí , obecní úřad
15 hodin
Jan Herzog, předseda svazku
viz presenční listina
Machová M.
ing. Tomáš Trsek, Stanislav Macho

Předseda svazku přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové svazku a
jednání je usnášeníschopné.
Seznámil přítomné s programem, program byl jednohlasně schválen.
Oznámení konání jednání svazku bylo zveřejněno na úředních i elektronických deskách obou obcí
dne 7.5.2015
Program:
1. Zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2014
2. Zpráva o provedené kontrole hospodaření za r. 2014
3. Závěrečný účet hospodaření za r. 2014
4. Schválení účetní uzávěrky svazku za r. 2014
5. Různé
1. Zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2014
Inventarizace byla provedena inventarizační komisí dle plánu inventur.
Nebyly zjištěny nesrovnalosti ani inventarizační rozdíly.
2. Zpráva o provedené kontrole hospodaření za r. 2014
Kontrolu přezkoumání vykonala pracovnice Krajského úřadu za období 1.1.2014 – 31.12.2014
Kontrolou by zjištěno, že svazek účtuje příjezdovou komunikaci jako samostatně movitou věc , účet
022 místo účtu 021 – stavby.
Stavba ČOV je vedena na účtu 021, ale stavba nebyla doložena výpisem z KN.
Členové svazku schvalují, aby příjezdová komunikace byla přeúčtována z účtu 022 na účet 021
V hodnotě 309 979 Kč .
Oprava bude provedena v měsíci květnu 2015.
DSO zajistí doložení výpisu z KN – termín 31.12.2015
Hlasování 6:0 pro

3. závěrečný účet hospodaření svazku za r. 2014
Návrh závěrečného účtu a zpráva o kontrole hospodaření byl zveřejněn na úředních deskách obou
obcí svazkuje 27.4.2015.
Členové svazku obcí schvalují závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za
r. 2014 a uzavírají celoroční hospodaření – bez výhradDále přijímají nápravné opatření : přeúčtování příjezdové komunikace z účtu 022 na účet 021, účetní
zajistí doložení stavby ČOV do KN - termín 31.12.2015
Hlasování 6:0 pro
4. Schválení účetní uzávěrky svazku za r. 2014
Členům svazku byly předloženy sestavy k 31.12.2014 Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní
uzávěrce, Výkaz Fin2-12M a dále Zpráva o přezkumu hospodaření , inventarizační zpráva.
Členové svazku schvalují účetní uzávěrku za r. 2014.
Hlasování 6:0 pro
5. Různé
V současné době probíhá zpracování návrhů vkladů věcných břemen uložení kanalizačního vedení
v obci Halámky.

Usnesení
z jednání svazku Lužnice dne 20.5.2015

52. DSO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku svazku k 31.12.2014
53. DSO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření svazku za r. 2014 a přijímá nápravné
opatření.
54. DSO schvaluje závěrečný účet hospodaření svazku za r. 2014
55. DSO schvaluje účetní uzávěrku svazku za r. 2014

…………………………………………….
Jan Prokeš, místopředseda svazku

………………………………………………..
Jan Herzog, předseda svazku

