ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
Mikroregion Kahan dso závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2019:
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019 (Výkaz FIN 2-12)
Rozpočet Mikroregionu Kahan dso schválilo valné shromáždění na svém zasedání dne 6. 12. 2018.
Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných
účtech z minulých let. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, která byla
schvalována na jednání valných shromáždění.
PŘÍJMY
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Daňové příjmy
0.00
0.00
Nedaňové příjmy
1 260 000.00
2 377 100.00
2 315 568.00
Kapitálové příjmy
500.00
500.00
282.83
Přijaté dotace
0.00
2 297 400.00
2 297 385.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
1 260 500.00
4 675 000.00
4 613 236.48
Běžné výdaje
1 860 500.00
5 275 000.00
4 713 337.94
Kapitálové výdaje
0.00
0.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
1 860 500.00
5 275 000.00
4 713 337.94
2) Hospodaření s majetkem
K 31. 12. 2019 byla provedena inventarizace majetku Mikroregionu Kahan dso. Inventarizací nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
V roce 2019 nepořídil Mikroregion Kahan dso žádný dlouhodobý majetek.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso za rok 2019
Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje.
S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru a v souladu s metodickým
doporučením Ministerstva financí dne 13. března k výkonu přezkoumání hospodaření územních
celků bylo nutné konečné přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované
písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou formou.
Z přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso plynou následující závěry:
I.
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2019 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
II.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
III.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí:
0,46%
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
0.42%
c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku svazku obcí
0,00 %
IV.
Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky se
u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
a dotace poskytnuté
Mikroregion Kahan dso obdržel v roce 2019 následující dotace:
ÚZ

Účel poskytnuté dotace

Poskytovatel

15011 Kompostéry pro občany obcí MŽP
363 Podpora rozvoje venkova
JMK
Televizní zpravodajství
Nadace ČEZ

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

2 047 385.65
250 000.00
400 000.00

2 047 385.65
250 000.00
400 000.00

Mikroregion Kahan dso neposkytl v roce 2019 žádné dotace.
5) Tvorba a použití peněžních fondů
Peněžní fondy nebyly v roce 2019 tvořeny.
6) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2019 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky.
7) Přílohy
a) Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2019 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregionu Kahan dso
v plném členění podle rozpočtové skladby, Komentář k vlastnímu hospodaření
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři starosty obce Zastávka na
adrese Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Schváleno 11. 6. 2020

Petr Pospíšil, předseda Svazku

Zveřejněno na el. úřední desce 12.6.2020

