
Návrh závěrečného účtu - Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou -
rok 201 O 

OSO Vidče a Střítež nad Bečvou byl zaregistrován dne 3 I. 7. 2006 v registru zájmových sdružení právnických osob 
vedeném u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením par. 20i zákona č. 40/1964 Sb. pod číslem KUZL 
52586/2006. změna registrace 22. 8. 2006 pod číslem KUZL 57759/2006. Vznikl na základě Smlouvy o vytvoření OSO 
k 31. 7. 2006 jako zájmové sdružení obcí Vidče a Střítež nad Bečvou za účelem ochrany společných zájmů a veškerých 
aktivit. které povedou k ekonomickému zabezpečení, přípravě a realizaci projektu odvádění a čištění odpadních vod na 
území obou obcí. Činnost svazku se řídí Stanovami OSO Vidče a Střítež nad Bečvou. Tyto stanovy byly schváleny ZO 
Vidče 22. 6. 2006 a ZO Střítež nad Bečvou l 9.7.2006. 

Orgány svazku: 
výbor svazku- nejvyšší orgán, je tvořen starosty členských obcí a dvěma dalšími zastupiteli každé obce 
předseda svazku - volen na dva roky. V roce 2006 byl zvolen Ing. Martin Beneš, starosta obce Střítež nad 
Bečvou . 

1) Rozpočet DSO 
Při svém hospodaření v roce 2010 se OSO řídil rozpočtem schváleným na zasedání výboru OSO dne 24.3.2010. 

Byla provedena jedna rozpočtová změna - na zasedání výboru svazku dne 13.12.20 I O. PřOmy OSO v roce 201 O tvořily 
dotace obcí a úrok BÚ, obec Střítež n. B. vložila neinvestiční dotaci 8.000,--. obec Vidče neinvestiční dotaci 12.000.-
Kč. Zůstatek běžného účtu OSO k 1. I . 2009 činil 14.522,86 Kč, k 31. 12 . 2009 27.556,56 Kč. 
Hospodaření obce: 

Ukazatel Rozpočet Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu % naplnění 
schválený k31.12.2010 k 31.12.20 I O upraveného 

rozpočtu 

Daňové příjmy o o o 
Nedaňové příjmy o o 11 .37 
Kapitálové příjmy o o o 
Přijaté transfery 130000 230000 230000 
Příimr celkem 230000 230000 230011,37 
Výdaje běžné 20000 20000 8889 
v,,daje kapitálové 210000 210000 169880 
Vi>d"je celkem 230000 230000 178769 
Saldo příjmy-výdaje o o +5 1242.37 
Finu11cová11í o o -51242,37 

Plnění rozpočtu za období : 01.2010 - 12.2010 
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Přijaté dotace rok 2010 
Obec Střítež nad Bečvou 
obec 

Střítež nad Bečvou 

Vidče 

Celkem 

Investiční dotace 

84000 

126000 

210000 

Neinvestiční dotace 

8000 

12000 

20000 

Vzhledem k tomu, že stavba odkanalizování obcí stále probíhá,je na účtu 374 121 k 31.12.2010 zůstatek 
40.120,--, z toho zůstatek ID Střítež n. B.16.048,-- Kč a ID Vidče 24.072,-- Kč. 

Stav BÚ k 31.12.201 O je 78.798,93 Kč, je tvořen: 
40120.-zůstatek investiční dotace rok 2010 (16048,-- Střítež. 24072,-- Kč Vidče) 
38642.60 zůstatek součtu neinvestiční dotace za 2006-2010( 15457.04 Střítež. 23185.56 Vidče) 

36,33 nedaňové příjmy 2006-201 O (úroky BÚ) 
Hospodářský výsledek obce dle výkazu zisku a ztráty (zůstatek účtu 431 300) činí+ 11122,3 7 Kč. 

Sestavy o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové 
skladby k 3 l.12.2010jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Střítež nad Bečvou (výkaz FIN 2-12 M. 
Rozvaha. Příloha, Výkaz zisku a ztráty). 
2) Pokladna 
nebyla v roce 201 O zřízena. 
3) Vvúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
OSO neobdržel žádné účelové prostředky ze státního rozpočtu. pouze neinvestiční dotace na provoz OSO a 
investiční na stavbu odkanalizování obcí. 
4) Hospodářská činnost, zřízené organizace 
OSO nebyl založen za účelem podnikání. hospodářskou činnost neprovozuje. nemá příspěvkovou organizaci. 
5) Fondv, sdružené prostředky, cizí prostředky 
OSO nemá zřízen žádný fond. nepřijal úvěr ani půjčku. nehospodaří se sdruženými prostředky. 
6) Zpráva o vvsJedku přezkoumání hospodaření OSO za rok 201 O 
Přezkoumání hospodaření DSO za rok 201 O provedla pracovnice KÚ ZK. odboru Kancelář ředitele, 
kontrolního oddělení paní Milada Vlčková na základě žádosti DSO v těchto termínech: 
27. 10. 20 I O - dílčí přezkoumání a 23. 03. 2011 - závěrečné přezkoumání. 

C. Závěr 
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

a) při přezkoumán í hospodaření dobrovolného svazku obcí za předchozí roky 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

bl při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

li. Při přezkoumání hospodaření Ddobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou za rok 2010 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. 

Ill. Nebyla zjištěna rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
IV. Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou za rok 2010 

Byly zjištěny dle§ 1 O odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 

0,00 % 

295,46 % 

0% 

Úplné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření DSO za rok 201 O je přílohou k závěrečnému účtu a 
je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Střítež nad Bečvou ... 

Předseda výboru svazku: Ing. Martin Beneš P. ť. T Dobrovolný ::;v,17e k ubcí Vidče 
Zpracovala: Hana Kolečková, / é ~l. L a Střítež nad Bečvou 
Ve Stříteži nad Bečvou 23.03.2011 /. 75652 Stříte2nadBečvouč.193 

IČ 75086239 

Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne: 


