Podhostýnský mikroregion – závěrečný účet 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu
za rok 2013

Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského
mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).
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1. Úvod
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení
a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla
hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a svazků obcí.
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření shrnují do závěrečného účtu.
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně
tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční
hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených
právnických osob za uplynulý kalendářní rok.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších
osob.
Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinni dát si přezkoumat své hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.
Obdobně jako návrh rozpočtu i závěrečný účet musí být vhodným způsobem zveřejněn, a to i
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 15 dní před jeho
projednáním na členské schůzi dobrovolného svazku obcí.
2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Tabulka č.1

Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Plnění příjmů a výdajů
údaje v tis. Kč
Schválený Upravený
Plnění
% plnění
rozpočet
rozpočet k 31.12.2013 k upravenému
rozpočtu
400,5
400,5
0,1
0,03
473
473
441,5
93,34
873,5
873,5
441,6
50,56
306
306
202,3
66,12
400
400
139
34,75
706
706
341,3
48,35
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Saldo příjmy-výdaje
Financování celkem

167,5
-168

167,5
-168

100,3
-100,3

59,86
59,86

Přílohou č. 1 závěrečného účtu je tabulková část „Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013“.
Údaje v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který tvoří
přílohu č. 4 závěrečného účtu.
Rozpočet dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu (dále jen „dobrovolný svazek
obcí“) byl schválen na členské schůzi dne 14.12.2012. Rozpočet byl schválen jako přebytkový se
závaznými ukazateli, objem příjmů 873,5 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 706 tis. Kč. V příjmech
bylo zahrnuto splacení půjčky od MAS Podhostýnska ve výši 400 tis. Kč. K 31.12.2013 nebyl
rozpočet příjmů a výdajů upravován, došlo pouze k přesunům uvnitř schváleného rozpočtu.
Ve sledovaném rozpočtovém období dobrovolný svazek obcí dosáhl celkového objemu
příjmů 441,6 tis. Kč, což představuje plnění 50,56 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje
rozpočtu byly čerpány do výše 341,3 tis. Kč, což představuje 48,35 % plnění upraveného
rozpočtu.
Hospodaření dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion za rok 2013 skončilo
přebytkem ve výši 167,5 tis. Kč.
Významnou část celkových výdajů tvoří tzv. kapitálové výdaje. Objem kapitálových výdajů v roce
2013 činil 139 tis. Kč, jenž byly vynaloženy na investiční akci „Rozhledna Kelčský Javorník“.
3. Tvorba a použití účelových fondů
Účelové fondy nebyly vytvořeny.
4. Hospodaření zřízených a založených právnických osob
Právnické osoby nebyly založeny.
5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí

Z rozpočtů obcí obdržel Podhostýnský mikroregion neinvestiční dotace ve výši 440,5 tis. Kč, jedná
se o formu úhrady členských příspěvků – tabulka č. 2.
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Tabulka č. 2 - Neinvestiční dotace od obcí
Obec
Bystřice pod Hostýnem
Blazice
Chvalčov
Chomýž
Loukov
Osíčko
Podhradní Lhota
Rajnochovice
Rusava
Slavkov pod Hostýnem
Jankovice
Komárno
Vítonice
CELKEM

Členské příspěvky v Kč
179 000,00
14 200,00
43 100,00
17 200,00
29 500,00
19 500,00
20 200,00
21 000,00
22 100,00
21 800,00
17 800,00
16 100,00
19 000,00
440 500,00

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a rozpočtům
státních fondů
6.1 Dotace ze státního rozpočtu
Dobrovolný svazek obcí neobdržel v roce 2013 ze státního rozpočtu žádnou dotaci.
6.2 Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Zlínského kraje
Dobrovolný svazek obcí neobdržel v roce 2013 žádné dotace od Zlínského kraje.

7. Výsledek hospodaření za rok 2013
Porovnáním nákladů a výnosů uskutečněných v roce 2013 dobrovolný svazek dosáhl kladného
výsledku hospodaření ve výši 209 171,01 Kč.
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu provádí
krajský úřad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2013 do
31.12.2013 tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu.
9. Účetní závěrka
V návaznosti na změny v účetnictví rozpočtové sféry byla zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
zavedena pro dobrovolné svazky obcí, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace povinnost
schvalování účetních závěrek.
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Do 31. 12. 2011 příslušné právní předpisy nijak neupravovaly schvalování účetních závěrek výše
uvedených organizací. Členská schůze dobrovolného svazku obcí byla informována v rámci
závěrečného účtu o dosaženém výsledku hospodaření, přílohou závěrečného účtu byly účetní
výkazy, které tvořily účetní závěrku. Novelizovaný zákon o účetnictví zmocnil ministerstvo financí
(dále jen MF) k vydání prováděcího právního předpisu, který by upravoval postup schvalování
účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Do této kategorie účetních jednotek spadají i
dobrovolné svazky obcí. MF vydalo dne 22. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 vyhlášku č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (dále
jen vyhláška ke schvalování účetních závěrek). Vyhláška ke schvalování účetních závěrek stanoví
požadavky na organizaci a způsob poskytování osob zúčastněných na schvalování účetní závěrky
pro vybrané účetní jednotky. Schválení účetní závěrky dobrovolného svazku obcí Podhostýnský
mikroregion za rok 2013 bude předloženo ke schválení schvalujícímu orgánu, kterým je v souladu
se stanovami dobrovolného svazku obcí, členská schůze dobrovolného svazku obcí. Povinné
náležitosti účetní závěrky stanoví § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. V návaznosti na uvedený právní předpis účetní závěrku dobrovolného svazku obcí tvoří
účetní výkazy sestavené k 31. 12. 2013, a to: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. Pro
zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí bude účetní závěrka předložena ke schválení
se závěrečným účtem.
10. Závěr
Závěrečný účet bude předložen ke schválení na členské schůzi dobrovolného svazku obcí
Podhostýnského mikroregionu dne 17.06.2014.
Občané mohou k závěrečnému účtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě od 31.05.2014 do
16.06.2014 nebo ústně přímo na zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí
Podhostýnského mikroregionu dne 17.06.2014, která se bude konat v 9:00 hod na obecním
úřadě v obci Loukov.

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.05.2014
Vypracovala: Mgr. Emílie Pánková
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Příloha č.1

Podhostýnský mikroregion
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013
Příjmy
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet v Kč

Skutečnost v Kč

%

Příjmy z úroků

400,00

101,50

25,38

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

100,00

0,36

0,36

Splacené půjčené prostředky od obecně prospěšných společností (MAS)

400 000,00

0,00

0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

400 500,00

101,86

0,03

PŘIJATÉ DOTACE
Neinvestiční přijaté dotace od obcí

473 000,00

440 500,00 93,34

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM

473 000,00

440 500,00

Rozpočet v Kč
Převody z rozpočtových účtů

************

PŘÍJMY CELKEM

873 500,00
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Skutečnost v Kč

93,34
%

1 000,00 *******
441 601,86

50,56
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Příloha č.1

Podhostýnský mikroregion
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013
Výdaje
Rozpočet v Kč

Skutečnost v Kč

%

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

10 000,00

9 000,00 90,00

Knihy, učební pomůcky, tisk
Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením

72 000,00
91 500,00

71 989,00 99,98
0,00 0,00

5 000,00
3 000,00

71,00 1,42
2 890,60 96,35

Převody z rozpočtových účtů
Konzultační, poradenské a právní služby

**********
58 100,00

1 000,00 ******
58 080,00 99,97

Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje

50 000,00
11 900,00

45 217,76 90,44
11 900,00 100,00

1 500,00

1 494,00 99,60

Nákup materiálu
Služby peněžních ústavů

Pohoštění
Věcné dary
Budovy, haly, stavby – architektonická soutěž „Rozhledna Kelčský Javorník“

VÝDAJE CELKEM

3 000,00

700,00 23,33

400 000,00
706 000,00

139 000,00 34,75
341 342,36 48,35

Rozpočet v Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Příjmy - Výdaje

Financování celkem

Vypracovala : Mgr. Emílie Pánková
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%

441 601,86

50,56

706 000,00

341 342,36

48,35

167 500,00

100 259,50

59,86

-167 500,00

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.05.2014

Skutečnost v Kč

873 500,00

-100 259,50 59,86

