
Město Příbram                                                Pro jednání ZM 

odbor: ekonomický dne:10.12.2018 

 
Název bodu jednání: 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2017 
 
Předkládá:                            Rada města Příbram  
 
Zpracoval:                      Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického 
 
Projednáno:                     v RM dne 17.09.2016, R.usn.č. 922/2018 
 
Text usnesení:   
Rada d o p o r u č u j e   ZM vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí ORP Příbram za rok 2017 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za 
období 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 
Napsal:                               Venuše Štochlová 
                                                            
 
Návrhy na usnesení: 
ZM bere na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram                 
za rok 2017 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za období 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 
  

 
Důvodová zpráva: 

Finanční hospodaření Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se řídí  zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. V § 17 odst. 1 uvedeného zákona je DSO 
stanovena povinnost po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o svém ročním 
hospodaření do závěrečného účtu. Dle  § 39 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů se závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to 
neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí (v zákonech není stanoveno, že závěrečný 
účet dobrovolného svazku obcí podléhá schválení zastupitelstev obcí, které jsou jeho členy. 
Závěrečný účet schvaluje příslušný orgán svazku a následně tento schválený závěrečný účet je 
předkládán zastupitelstvům členských obcí v podstatě na vědomí).  Dle stejného § odst. 9 má 
DSO povinnost zveřejnit návrh závěrečného účtu svazku obcí včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí, které jsou jeho 
členy, a to po dobu minimálně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, aby se k němu 
mohli občané členských obcí vyjádřit (obdobné platí i pro návrh rozpočtu). 

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram zveřejnil na úřední desce města Příbram v době od 09.11.2017 
do 27.11.2017 návrh rozpočtu svazku na rok 2018. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2018 dne 
27.11.2017. Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram zveřejnil na úřední desce města Příbram v době od 
23.05.2018 do 08.06.2018 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram včetně výkazů 
sestavených ke dni 31.12.2017 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku 
obcí ORP Příbram za rok 2017. Valná hromada dne 19.06.2018  schválila závěrečný účet za rok 2017 
včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a schválila 
účetní závěrku za rok 2017.  

Přílohy: 
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram na rok 2018 
Zápis z valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ze dne 27.11.2017 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2017 
Zápis z valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ze dne 19.06.2018 
 


