Závěrečný účet
Mikroregionu Bouřlivák za rok 2016
(návrh)
Teplická 297, 417 23 Košťany
IČ: 75079658
Zákonná úprava
Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním systému České republiky
následující zákony:
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů; § 17 Závěrečný účet
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného
celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.








V závěrečném účtu jsou obsaženy 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 nebo svazku obcí a
jimi zřízených nebo založených právnických osob.
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 povinny dát si přezkoumat své hospodaření
za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumávání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.
Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání
v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve
vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; § 43 Závěrečný
účet

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme
opatření k nápravě nedostatků.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
schválený Rozpočt.
upravený
plnění k
% plnění k
rozpočet
opatření
rozpočet
31. 12. 2016 rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
třída 2 - nedaňové příjmy
0,00
0,00
0,00
2,63
třída 3 – kapitál. příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
třída 4 - přijaté dotace
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100%
Příjmy celkem
33 000,00
0,00
0,00
33 002,63
100,01%
třída 5 - běžné výdaje
33 000,00
0,00
0,00
19 640,00
59,52%
třída 6 – kapitál. výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdaje celkem
33 000,00
0,00
0,00
19 640,00
59,52%
Saldo: Příjmy – výdaje
0,00
0,00
0,00 - 13 362,63
přijaté úvěry a půjčky
0,00
0,00
0,00
0,00
splátky úvěrů
0,00
0,00
0,00
0,00
prostředky minulých let
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 - 13 362,63
Financování celkem
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
jsou obsaženy v příloze č. 1, které jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz FIN 212M).
Údaje o hospodaření s majetkem s dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, vyvěšeny na
elektronické desce příloha č. 2 – č. 4.
Nedaňové příjmy jsou úroky z finančních prostředků na běžném účtu. Přijaté dotace
představují členské příspěvky obcí. Běžné výdaje zahrnují úhrady na činnost Mikroregionu.
2) Vývoj majetku.
Aktiva k 1. 1. 2016
Aktiva k 31. 12.
Pasiva k 1. 1. 2016
Pasiva k 31.12.
52 104,27
65 466,90
52 104,27
65 466,90
Stav bankovního účtu (SÚ 231 – Základní běžný účet) vedený u ČSOB č. 210127800/0300 je
ve výši 65 466,90 Kč.
3) Účelové fondy:
Mikroregion Bouřlivák nemá vytvořeny žádné účelové fondy.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně.
Mikroregion Bouřlivák neměl v roce 2016 žádné závazky vůči státnímu rozpočtu.
5) Svazek nezaložil ani nezřídil jinou právnickou osobu.

6) Inventarizace
Inventarizace majetku byla provedena dle plánu inventur. Inventarizační zpráva byla
vyhotovena dne 31. 1. 2017. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností
a účetními stavy majetku a závazků.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016:
Přezkoumání hospodaření provedla na základě žádosti Mikroregionu Bouřlivák pracovnice
odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se
zákonem č. 420/20014 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí dne 27. 10. 2016 a dne 13. 04. 2017, příloha č. 5. Při
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2001 Sb.)

Ing. Ota Stehno
předseda svazku obcí

V Mikulově dne 03. 05. 2017
Zpracovala: Ing. Soňa Beyblová
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