
  
      Komentář k závěrečnému účtu DSO Tolštejn za rok 2021- SCHVÁLENO 
 
Závěrečný účet je vyhotoven za účetní období roku 2021 a zobrazuje všechny finanční i majetkové 
operace. Je předkládán na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích, §84 odst.2, písm.c) a jeho 
obsah je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
obojí ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Základní informace o účetní jednotce: 
 
Členské obce:  obec Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, 
 město Chřibská a Varnsdorf 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu: 
 
 Rozpočet na rok 2021 byl schválen valnou hromadou svazku dne 15.12.2020 jako schodkový. 
 Schodek byl pokryt nahospodařenými finančními prostředky z minulých let. Závaznými  ukazateli 
 byly schváleny paragrafy. V průběhu roku 2021byl rozpočet upravován třemi rozpočtovými 
 opatřeními. Rozpočet svazku v roce 2021 byl také ovlivněn z důvodu pandemie covidu nekonáním   
 některých akcí např.se nekonaly sportovní hry škol a Tolštejnské slavnosti. 
 

 
 Příjmy svazku byly  tvořeny převážně členskými příspěvky. 
 
 Příspěvky členských obcí činily za rok 2021  celkem 221 000 ,-Kč. 
 (v rozpisu: Jiřetín pod Jedlovou Kč 36 000,-, Chřibská Kč 36 000,-,  Dolní Podluží Kč 34 000,-, Horní   
 Podluží   Kč 31 000,-, Rybniště Kč 26 000,- , Doubice Kč 8 000,- a  Varnsdorf Kč 50 000,-). 
 Dále svazek obdržel příspěvek od Partnerství pro Český sever ve výši Kč 80 000,- na projekt „Posílení  
 spolupráce obcí“ a prodej knih „Čarovné České Švýcarsko a okolí“ Základní škole, ul.Edisonova, 
 Varnsdorf. 
     
 
  Výdaje svazku tvořily: 
 
   - neinvestiční nedotační transféry neziskovým a podobným organizacím (MAS Český sever 
     a SPRŠ) ve výši Kč 20 500,- 
  - projekt „Čarovné České Švýcarsko a okolí“ ve výši Kč 78 980,- 
  - info tabule a zimní údržba mostu přes Šébr – Cozrovka 
  - a výdaje zabezpečující chod svazku 
 
 
Dotace svazku: 
 
V roce 2021 svazek obdržel dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Posílení spolupráce  
a rozvoje obcí Šluknovského výběžku“ ve výši Kč 172 400,-  ÚZ 17058 
Podíl svazku na této dotaci činil Kč 83 100,- 
 
 Inventarizace majetku k  31.12.2021 
 
 Drobný dlouhodobý hmot.majetek  Kč 68 500,- (4 ks dobových kostýmů a dřevěná lavice) 
   
    
Finanční prostředky svazku: 
 
 Stav finančních prostředků DSO Tolštejn činil k  31.12.2021  celkem  Kč  520 743,45 
 (z toho:  zůstatek ČSOB , PS a.s. činil Kč 519 904,27  a zůstatek ČNB činil Kč 839,18)   



 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Tolštejn za rok 2021 
 
 Dílčí přezkoumání za rok 2021  vykonal dne 29.11.2021  –  Ing. Milan Bédi - kontrolor  
 
 Výsledek konečného přezkoumání hospodaření za rok 2021  vykonal dne 18.5.2022 
 Ing.Milan Bédi – kontrolor  
 
 
 Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 
 územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.) 
 
 

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 
Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2021 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
C. Plnění  opatření   k odstranění nedostatků 
I.  zjištěných v minulých letech 
    Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 
II.  zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2021 
     Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
 D. Závěr 
 
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Tolštejn za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 (§10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.) 
  
II. Při přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 nebyla zjištěna rizika , která lze dovodit ze   
zjištěných chyb a nedostaků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření  
dobrovolného svazku v budoucnu. 
 
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Tolštejn  za rok 2021  je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
 
 
Výkazy Fin 2-12M, Rozvaha , Příloha, Výkaz zisků a ztrát za rok 2021 , zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Tolštejn za rok 2021 a inventury svazku za rok 2021 jsou k nahlédnutí v úřadovně 
Obecního úřadu v Rybništi a jsou dostupné dálkovým přístupem na internetových stránkách svazku 
www.tolstejn.cz  
                                                                          
                                                                                                              Ing. Roman Forfera 
                                                                                                            předseda DSO Tolštejn 
Zpracovala: Veverková Alexandra 
 
 
 
Návrh zveřejněn na úřední desce:             23.5.2022                  
Návrh zveřejněn  na elektronické desce:   23.5.2022 
Zasláno k vyvěšení členským obcím :       23.5.2022  
Sejmuto :                                                    23.6.2022 
Schváleno na valné hromadě:                    24.6.2022 
Zveřejněno na elektr. a kamenné ÚD         29.6.2022 
Zasláno členským obcím:                           29.6.2022  


