ZávČreþný úþet hospodaĜení Venkovského mikroregionu Moravice za rok
2017

(podle § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsahem tohoto závČreþného úþtu jsou údaje:
- o plnČní pĜíjmĤ a výdajĤ v plném þlenČní dle rozpoþtové skladby, viz. tabulka níže
- o nČkterých dalších finanþních operacích
- o vyúþtování finanþních vztahĤ k ostatním rozpoþtĤm veĜejné úrovnČ
- o majetku Venkovského mikroregionu Moravice
- o zĜízení nebo založení právnických osob
- ze Zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení dobrovolného svazku obcí (dále jen
DSO) Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2017
Údaje o plnČní pĜíjmĤ a výdajĤ za rok 2017 a o stavu finanþních prostĜedkĤ k 31.12.2017
Název položky

Schválený
Upravený
rozpo et (K ) rozpo et (K )

Skute nost
(K )

Paragraf, položka, text
PÍJMY
0000 4121 Neinvestiní pijaté transfery od obcí

84 630,00

173 930,00

173 914,27

74 000,00

74 000,00

85 645,73

158 630,00

247 930,00

259 560,00

0,00

0,00

1 500,00

25 000,00

25 000,00

17 500,00

25 000,00

25 000,00

19 000,00

0,00

0,00

100,00

6330 Pevody vlastním fond m v rozpo tech
územní úrovn

0,00

0,00

100,00

ROZPO TOVANÉ PÍJMY CELKEM

183 630,00

272 930,00

278 660,00

16 000,00

17 000,00

16 900,00

1 000,00

1 000,00

0,00

5 000,00

37 000,00

36 709,00

10 000,00

9 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

53,00

0000 4122 Neinvestiní pijaté transfery od kraj
0000 Bez ODPA
3639 2132 Píjmy z pronájmu ost. nem. vcí
3639 2133 Píjmy z pronájmu movitých vcí
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n
6330 4134 Pevody z rozpotových út

VÝDAJE
3639 5021 Platy zamstnanc v pracovním
pomru
3639 5136 Knihy, uební pomcky a tisk
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139 Nákup materiálu j.n.
3639 5161 Poštovní služby

3639 5163 Služby penžních ústav
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a
kom.technologiemi
3639 5169 Nákup ostatních služeb
3639 5175 Pohoštní
3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladn
3639 5362 Platby daní a poplatk státnímu
rozpotu
3639 5901 Nespecifikované rezervy
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6310 5163 Služby penžních ústav
6310 5901 Nespecifikované rezervy
6310 Obecné píjmy a výdaje z finan ních
operací
6330 5345 Pevody vlastním rozpotovým útm
6330 Pevody vlastním fond m v rozpo tech
územní úrovn
6402 5367 Výdaje z finanního vypoádání
minulých let mezi obcemi
6402 Finan ní vypoádání minulých let
ROZPO TOVANÉ VÝDAJE CELKEM
SALDO P ÍJMU A VÝDAJU
T ÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ – zmna stavu
krátkodobých prostedk na bank. útech
FINANCOVÁNÍ (souet za tídu 8)
STAV A OBRAT NA BANKOVNÍM Ú TU
Základní b žný ú et

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

6 621,05

200 000,00

238 500,00

237 733,00

2 000,00

2 000,00

673,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

246 000,00

316 500,00

298 789,05

3 000,00

3 000,00

2 326,60

4 630,00

4 630,00

0,00

7 630,00

7 630,00

2 326,60

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 630,00

324 130,00

301 215,65

-70 000,00

-51 200,00

-22 555,65

70 000,00

51 200,00

22 555,65

70 000,00
51 200,00
Po áte ní
Kone ný stav
stav k
k 31.12.2017
1.1.2017

22 555,65
Zm na stavu
bankovních
ú t

59 771,38

37 5215,73

25 555,65

KomentáĜ k závČreþnému úþtu :
Dobrovolný svazek obcí Venkovský mikroregion Moravice zahájil svou þinnost 9.5.2005, a to
transformací ze zájmového sdružení dvaceti právnických osob - obcí. PĜedmČtem þinnosti je
realizace strategie rozvoje mikroregionu, zejména v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje
venkova a rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostĜedí, propagace regionu,

vytváĜení pĜíznivých vnitĜních a vnČjších vztahĤ schválených orgány svazku. DSO mĤže
vyvíjet vlastní hospodáĜskou þinnost. Za pĜedmČt þinnosti DSO se považují i takové akce a
aktivity, které se z objektivních dĤvodĤ netýkají všech þlenských obcí, ale pouze nČkterých
z nich.
V roce 2017 byly DSO pĜijaty þlenské pĜíspČvky od obcí svazku ve výši 5,- Kþ za každého
trvale hlášeného obþana své obce. ýástka byla rozpoþtována ve výši 84 630,00 Kþ. Všechny
obce svazku þlenský pĜíspČvek v daném roce uhradily.
V roce 2017 byly pĜijaty jen neinvestiþní transfery od krajĤ. Tyto byly použity na schválené
dotaþní akce (Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice).
DSO v roce 2017, kromČ finanþních prostĜedkĤ (obČžných aktiv) vedených na bČžném úþtu u
penČžního ústavu Komerþní banka, a.s. Opava, netvoĜil jiné úþelové fondy. RovnČž DSO
nemČl za rok 2017 vĤþi státu nebo jiným právnickým a fyzickým osobám žádné závazky,
kromČ odvodĤ danČ ze mzdy za mČsíc 12/2017 (byly zaplaceny v 1/2018).
HospodaĜení DSO se v roce 2017 Ĝídilo rozpoþtem na rok 2017, schváleným usnesením
ShromáždČní starostĤ DSO. Rozpoþet byl schválený jako schodkový se zapojením zĤstatku
finanþních prostĜedkĤ na bČžném úþtu. Schválený rozpoþet byl upraven rozpoþtovými
opatĜeními bČhem roku 2017. PlnČní a þerpání rozpoþtu roku 2017 je uvedeno v pĜiložené
tabulce údajĤ o plnČní pĜíjmĤ a výdajĤ za rok 2017 a stavu finanþních prostĜedkĤ
k 31.12.2017. DSO v roce 2017 neprovádČl žádnou hospodáĜskou þinnost. Na konci roku
2017 bylo þlenem svazku 16 þlenských obcí.
Souþástí závČreþného úþtu DSO je i Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení
dobrovolného svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2017. PĜezkum
hospodaĜení provedl Krajský úĜad Moravskoslezského kraje, odbor kontroly a interního
auditu dne 22.5.2018. Zpráva o výsledku pĜezkoumání byla pĜevzata pĜedsedou DSO dne
25.5.2018. Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení je pĜílohou závČreþného úþtu.
Inventarizace pohledávek a závazkĤ byla provedena ke dni 31.12.2017 a je pĜílohou
závČreþného úþtu.
ZávČr pĜezkumu zní :
PĜi pĜezkoumání hospodaĜení dle § 2 a §3 zákona þ. 420/2004 Sb. za rok 2017 byly dle §10
odst. 3 písm. c) zjištČny nedostatky:
- spoþívající v porušení rozpoþtové káznČ- nebyla splnČna povinnost uskuteþnit
rozpoþtové opatĜení v oblasti pĜíjmĤ
-

spoþívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprĤkaznosti vedení úþetnictví, jelikož
nebyly zaúþtovány všechny úþetní pĜípady, týkající se úþetního období.

PĜi pĜezkoumání hospodaĜení za rok 2017 nebyla zjištČna rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaĜení svazku obcí v budoucnosti.
Podíl pohledávek na rozpoþtu svazku obcí þinil 0 % (celková hodnota dlouhodobých
pohledávek þinila 0,00 Kþ), podíl závazkĤ na rozpoþtu svazku obcí þinil 0,0 % (celková

hodnota dlouhodobých závazkĤ þinila 0,00 Kþ, podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku svazku obcí þinil 0,00 %.

PĜílohy k závČreþnému úþtu:
- schválený rozpoþet DSO na rok 2017
- zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení DSO za rok 2017
- inventarizace pohledávek a závazkĤ za rok 2017
PĜílohy jsou k nahlédnutí na MČstském úĜadu Budišov nad Budišovkou, Halaškovo námČstí 2,
kanceláĜ þ. 32

Zpracovala: Ing. Marta Lindnerová
PĜipomínky k návrhu ZávČreþného úþtu hospodaĜení dobrovolného svazku obcí Venkovský
mikroregion Moravice za rok 2017 lze uplatnit ústnČ na zasedání ShromáždČní starostĤ, které
se bude konat dne 26. 6. 2018 v 15.30 hod v Kulturním domČ ve VČtĜkovicích

Datum vyvČšení:

Datum sejmutí:

