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Návrh závěrečného účtu za rok 2021 dobrovolného svazku obcí  

Svazek obcí AZASS, IČ 68208146  
(dále také jen „DSO“)   

 
podle §17 a §39, odst. (9) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 
- příloha č. 1  
 
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
a) Přijaté dotace a návratná finanční výpomoc v r. 2021: 
 

1 Účelová provozní dotace na financování sociálních služeb od MPSV ČR prostřednictvím Pardubického kraje 24 537 000,00 Kč

2 Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce pro Pardubický kraj, pracoviště ve Svitavách 120 000,00 Kč

3 IROP, 5.výzva MAS POLIČSKO - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-O CLLD 3-III. 577 092,46 Kč

4 Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C - mzdy) 6 107 286,00 Kč

5 Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb 

vznikly v důsledku povinného testování (Program podpory T - provoz) 272 268,00 Kč

6 Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady 

epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E - provoz) 2 913 458,00 Kč

celkem 34 527 104,46 Kč  
 
Všechny dotace byly vyčerpány a vyúčtovány v souladu s příslušnými pravidly poskytovatelů dotací. 
 
DSO obdržel v roce 2021 příspěvky členských obcí svazku v celkové výši 1.752.038,- Kč. 
 
b) Poskytnuté dotace a návratná finanční výpomoc v r. 2021: 
V roce 2021 DSO neposkytl dotace nebo návratnou finanční výpomoc. 
 
3. Tvorba a použití fondů 
DSO v roce 2021 fondy nevytvářel a nevyužíval. 
 
4. Hospodaření s majetkem 
Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2021:  
Stálá aktiva     242.467.834,22 Kč  
Oběžná aktiva      15.416.340,34 Kč 
Aktiva celkem     257.884.174,56 Kč 
Pasiva celkem    257.884.174,56 Kč  
 
Nákup, prodej, darování, přijetí daru nebo pronájem nemovitého majetku 
V roce 2021 nedošlo k žádnému prodeji nebo darování nemovitého majetku. 
V roce 2021 nebyl přijat žádný dar  
V roce 2021 byl pronajat nemovitý majetek, zejména Poličské nemocnici, s.r.o.   
 
5. Závazky a pohledávky  
Ke dni 31.12.2021 měl DSO krátkodobé závazky ve výši 8.018.849,56 Kč, dlouhodobé závazky ve 
výši 910.644,- Kč a krátkodobé pohledávky ve výši 3.618.660,55 Kč. 
 
6. Hospodaření svazkem zřízených nebo založených právnických osob 
Svazek obcí AZASS je jediným společníkem společnosti Poličská nemocnice, s.r.o., Eimova 294, 572 
01 Polička, IČO 25296094.  
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Roční účetní závěrka včetně všech předepsaných výkazů Poličské nemocnice, s.r.o. je k nahlédnutí u 
vedoucí úseku technicko-ekonomických služeb v areálu nemocnice, Eimova 294, 572 01 Polička, tel. 
461 722 700, kl. 530, e-mail ekonom@azass.cz, po předchozí domluvě. 
 
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021  
- příloha č. 2 
Přezkoumání bylo provedeno Odborem finančním Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 
4.11.2021 a 6.5.2022. 
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky (§ 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.). 
Členská schůze Svazku obcí AZASS projedná Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2021 na svém jednání dne 1.6.2022 v 13.00 hod. 
 
8. Kontrola hospodaření s majetkem svazku a s jeho finančními prostředky  
Kontrolu hospodaření s majetkem svazku a s jeho finančními prostředky v r. 2021 provede kontrolní 
komise SO AZASS dne 30.5.2022 a zprávu o této kontrole předloží členské schůzi SO AZASS.  
 
9. Návrh na usnesení členské schůze: 
Členská schůze Svazku obcí AZASS schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením svazku za rok 2021, a to bez výhrad. 
 
Případné další podklady jsou k nahlédnutí u sekretáře svazku v areálu AZASS, Eimova 294, 572 01 
Polička, tel. 731 043 601, e-mail info@azass.cz, po předchozí domluvě. 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí Svazku obcí AZASS 
uplatnit písemně do 31.5.2022 nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi Svazku obcí 
AZASS v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, Palackého nám. 160 dne 1.6.2022 v 13.00 hod.  
 
 
V Poličce 10.5.2022 
 
 
MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS 
 
 
 
Zpracovali: Mgr. Vít Češka, Ing. Jana Boštíková 
 
 
Závěrečný účet byl schválen členskou schůzí Svazku obcí AZASS 1.6.2022. 
 
 
  
 
       .………………………………………………  
                                podpis a razítko  
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