Mikroregion Bouřlivák
Teplická 297
417 23 Košťany
IČ: 75079658

Závěrečný účet
Údaje o ročním hospodaření svazku obcí za rok 2013
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Předseda svazku obcí: Ing. Ota Stehno

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
schválený
rozpočet
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové
výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – výdaje
přijaté úvěry a půjčky
splátky úvěrů
prostředky minulých let
Financování celkem

rozpočtová upravený
opatření
rozpočet

plnění k 31. % plnění k
12. 2013
rozpočtu
4,21

33 000,00
33 000,00
33 000,00

0,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

33 000,00
33 004,21
22 676,00

100%
100,01%
68,72%

22 676,00
-10 328,21

68,72%

-10 328,21

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Mikulov (výkaz FIN 2 – 12, rozbor
čerpání příjmů a výdajů).
Nedaňové příjmy jsou úroky z finančních prostředků na běžném účtu. Přijaté dotace
představují členské příspěvky obcí. Běžné výdaje zahrnují úhrady na činnost Mikroregionu.
Rozpočtové hospodaření Mikroregionu skončilo přebytkem ve výši – 10 328, 21Kč.
2) Účelové fondy:
Mikroregion Bouřlivák nemá vytvořeny žádné účelové fondy.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně.
Mikroregion Bouřlivák neměl v roce 2013 žádné závazky vůči státnímu rozpočtu.
3)

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013:
Přezkoumání hospodaření provedla na základě žádosti Mikroregionu Bouřlivák pracovnice
odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne
30. 8. 2013 a závěrečné přezkoumání dne 15. 5. 2014.
Závěr zprávy:
I.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Bouřlivák nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Bouřlivák nebyla zjištěna rizika
dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Bouřlivák byly zjištěny dle § 10
odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013 je přílohou k
závěrečnému účtu.
Doplňující informace o majetku DSO:
Aktiva: 745 487,58 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
hodnota brutto 770 000,- Kč, hodnota netto 712 901,- Kč
stav běžného účtu: 33 170,79 Kč
Pasiva: 745 487,58 Kč
Jmění účetní jednotky a upravující položky 1866 189,90 Kč
Výsledek hospodaření celkem – 1 120 118,11 Kč
Inventarizace majetku byla provedena dle plánu inventur. Inventarizační zpráva byla
vyhotovena dne 31. 1. 2014. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností
a účetními stavy majetku a závazků.
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
Závěrečný účet Mikroregionu Bouřlivák včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový
přístup.

Ing. Ota Stehno
předseda svazku obcí
V Mikulově dne 28. 5. 2014
Zpracovala: Bc. Soňa Beyblová

Vyvěšeno: 29.5.2014
Sejmuto:

