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 Technické služby Malá Haná  

   

   

   

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU V UŽŠÍM ROZSAHU 

ZA ROK 2021 
 (v Kč)  

Údaje o organizaci 

 identifikační číslo 06609627 

 název Technické služby Malá Haná 

 WWW stránky www.tsmh.cz 

 

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Daňové příjmy    

Nedaňové příjmy  22 000,00 21 974,57 

Kapitálové příjmy    

Přijaté transfery 25 902 900,00 4 307 000,00 4 301 391,18 

Příjmy celkem 25 902 900,00 4 329 000,00 4 323 365,75 

 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Běžné výdaje 22 637 000,00 15 236 600,00 14 915 869,61 

Kapitálové výdaje 3 265 900,00   

Výdaje celkem 25 902 900,00 15 236 600,00 14 915 869,61 

 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)   10 907 600,00- 10 592 503,86- 

 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)  10 907 600,00 10 592 503,86 
 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

Na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření, proběhlo dílčí přezkoumání dne 4. 11. 2021 

a konečné přezkoumání dne 19. 5. 2022. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 

Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření jsou zveřejněny na internetových stránkách 

všech členských obcí Svazku nebo na jednotlivých úřadech v době úředních hodin. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6, mohou občané členských obcí 

svazku uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu písemně nejpozději do 8. 6. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání 

Valné hromady svazku dne 9. 6. 2022. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Název obce: …………………………………… 

 

Vyvěšeno na fyzické úřední desce dne: ……………………………..                            Sňato dne: …………………………….. 
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Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021: 

 

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021  

dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí) 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY MALÁ HANÁ, okres Blansko 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání 

hospodaření, které proběhlo dne 4. listopadu 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání 

hospodaření, které se uskutečnilo dne 19. května 2022.  

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).  

 

 

Závěr: 

 
I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Technické služby Malá Haná za rok 2021 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu: 

 
- Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní 

dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 

 

 

Sudice, dne 19. května 2022 
 

 

 

 

 


