
Svazek obcí AZASS – návrh závěrečného účtu za rok 2011
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů
Viz příloha č. 1 

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
DSO obdržel v roce 2011 provozní dotaci MPSV na financování sociálních služeb ve výši 6.800.000,- Kč a  
dotaci od ÚP ve Svitavách podle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 79.115,-  
Kč.  Obě  dotace  byly  plně  vyčerpány  a  v souladu  s příslušnými  pravidly  poskytovatelů  dotace  řádně 
vyúčtovány.
DSO obdržel v roce 2011 příspěvky členských obcí svazku v celkové výši 376.531,- Kč.

3. Tvorba a použití fondů
DSO v roce 2011 fondy nevytvářel a nevyužíval.

4. Hospodaření s majetkem
Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2011: 
Stálá aktiva 176.815.570,60 Kč 
Oběžná aktiva     5.773.709,17 Kč 
Aktiva celkem 182.589.279,77 Kč 
Pasiva celkem 182.589.279,77 Kč 

Prodej a pronájem nemovitého majetku. 
V roce 2011 nedošlo k žádnému prodeji nemovitého majetku.
V roce 2011 byl pronajat nemovitý majetek Poličské nemocnici, s.r.o.

5. Závazky a pohledávky 
Ke  dni  31.  12.  2011  má  DSO  Svazek  obcí  AZASS  krátkodobé  závazky  ve  výši  11.115.890,98  Kč  a 
krátkodobé pohledávky ve výši 3.249.488,51 Kč.

6. Hospodaření svazkem zřízených nebo založených právnických osob.
DSO Svazek obcí AZASS je jediným společníkem organizace Poličská nemocnice, s.r.o., IČO 25296094. 
Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů Poličské nemocnice, s.r.o. je k nahlédnutí u 
vedoucí úseku technicko – ekonomických služeb v areálu nemocnice, Eimova 294, 572 01 Polička, objekt E, 2. 
podlaží. 

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí AZASS za rok 2011 – viz příloha č. 2
Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje dne 21.11.2011 a 17.5.2012.
Při  přezkoumání  hospodaření  podle  §  10 odst.  2  zákona č.  420/2004 Sb.,  o  přezkoumání  hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:
- nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): územní 

celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby 

Členská schůze Svazku obcí AZASS projedná zprávu o výsledku hospodaření za rok 2011 na svém zasedání 
dne 13.6.2012 v 15.30 hod v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, Palackého nám.160.  

8. Návrh na usnesení:
Členská  schůze  Svazku  obcí  AZASS  schvaluje  závěrečný  účet  a  vyslovuje  souhlas  s  celoročním 
hospodařením svazku za rok 2011 a to s výhradou méně závažného nedostatku uvedeného ve Zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření:
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Zatřídění příjmových a výdajových položek podle rozpočtové skladby budou při tvorbě rozpočtu a rozpočtových  
změn provádět  nezávisle  vždy alespoň 2 zaměstnanci  tak,  aby došlo  k eliminování  možných  chyb  při  tomto  
zatřídění.

Případné  další  podklady  jsou  k nahlédnutí  u  sekretáře  svazku  v areálu  nemocnice,  Eimova  294,  572  01 
Polička, objekt E, 2. podlaží.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí SO AZASS uplatnit písemně do 
12.6.2012  nebo  ústně  při  jeho  projednávání  na  Členské  schůzi  Svazku  obcí  AZASS  dne  13.6.2012 
v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, Palackého nám. 160 v 15.30 hod.  

V Poličce 28.5.2012

MUDr. Jiří Toman, ředitel SO AZASS

Zpracovali: Ing. Milada Muffová, Mgr. Vít Češka

Vyvěšeno dne: 29.5.2012
Sejmuto dne: 13.6.2012 

Potvrzujeme, že příloha č.1 návrhu Závěrečného účtu za rok 2011 - Údaje o plnění příjmů a výdajů a 
závěr „Zprávy  o přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí AZASS za rok 2011“  ve fyzické podobě 
byly zveřejněny na úřední desce.  

Potvrzujeme, že návrh Závěrečného účtu za rok 2011 spolu s přílohami byl zveřejněn na úřední desce v  
elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

 
.……………………………………………… 

                     podpis a razítko obce
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