Mikroregion Zbirožsko
Masarykovo nám.112
338 08 Zbiroh
IČO:70802912

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU ZBIROŽSKO
ZA ROK 2016
( § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Název
Příjmy
Neinvestiční transfery od obcí
Obce-příspěvek na činnost MAS
Příjmy celkem
Výdaje
Kalendáře, propagační materiál
Prezentační videa obcí MZ - záloha
Údržba programového vybavení
Tvorba fotografií pro prezentační
materiály
Ost.propagace (výstavy,prezentační akce)
Ost.služby - posudky na vyřazení
výpočetní techniky
Neinvestiční transfery o.p.s. MAS
Světovina
Neinvestiční transfery obcím
Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Změna stavu na BÚ

v Kč

SR

UR

Skutečnost

180 000,00
100 000,00
280 000,00

176 200,00
22 025,00
198 225,00

176 200,00
22 025,00
198 225,00

110 000,00
100 000,00
10 000,00
100 000,00

53 000,00
60 000,00
9 000,00
0,00

52 930,00
60 000,00
8 887,00
0,00

50 000,00

5 000,00

4 840,00

0,00
100 000,00

1 000,00
22 025,00

545,00
22 025,00

180 000,00
5 000,00
655 000,00
-375 000,00

10 000,00
5 000,00
165 025,00
33 200,00

10 000,00
2 058,00
161 285,00
36 940,00

375 000,00

-33 200,00

- 36 940,00

Komentář
Rozpočet příjmů byl splněn.Výdaje byly čerpány na 98% upraveného rozpočtu.
Bylo provedeno 1 rozpočtové opatření, které bylo schváleno zástupci obcí sdružených
v Mikroregionu Zbirožsko na schůzi dne 09.11.2016, usnesením č.9.
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Výsledek hospodaření v roce 2016:
Náklady
Výnosy
HV - zisk
98 479,00
198 225,00
99 746,00
Rozdíl mezi rozpočtovým výsledkem hospodaření a výsledkem hospodaření z výkazu zisku
a ztráty je v časovém rozlišení nákladů ve výši 2 806,00 Kč - viz účet 381 Rozvahy
a zaplacené zálohy Městu Zbiroh na prezentační videa obcí Mikroregionu Zbirožsko
v částce 60 000,00 Kč - viz Rozvaha k 31.12.2016, účet 314.
Výsledek hospodaření – převod ve prospěch účtu 432- Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
2)
Účelové fondy
DSO nemá žádné účelové fondy.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
DSO neměl v roce 2016 žádné závazky k vyúčtování.
4) Zpráva o provedení inventarizace za rok 2016
Na základě ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

pozdějších předpisů, byla provedena inventura veškerého majetku a závazků v souladu
s Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Fyzickou a dokladovou inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly.
5) Rozvaha k 31.12.2016

AKTIVA
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k DNM
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k DDHM
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Základní běžný účet u Komerční banky
AKTIVA CELKEM:
PASIVA
Jmění účetní jednotky
Oceňovací rozdíly při prvním použití metody
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření předcházejících účet.obd.
Dohadné účty pasivní
PASIVA CELKEM:

Kč
k 01.01.2016 k
 31.12.2016
43 498,95
40 043,95
-43 498,95
-40 043,95
408 779,95
329 011,45
- 408 779,95
-329 011,45
0,00
60 000,00
0,00
10 000,00
49 216,00
52 022,00
433 268,73
470 208,73
482 484,73
592 230,73

646 461,02
- 471 396,55
38 994,00
268 426,26
0,00
482 484,73

646 461,02
-471 396,55
99 746,00
307 420,26
10 000,00
592 230,73
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6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016
Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského
kraje, Odbor ekonomický, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, ve dnech
26.10.2016 (dílčí přezkoumání) a dne 12.04.2017 (konečné přezkoumání).
Závěr přezkoumání:
I.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
 ředmět: Zákon č.420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
P
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějšíh předpisů
- § 39 odst. 4 - Návrh rozpočtu svazku obcí nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů
přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.
Nedostatek: Kontrolní skupině nebylo některými členskými obcemi DSO doloženo

zveřejnění návrhu rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na rok 2016 na úředních deskách
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nebylo možné ověřit dodržení § 39 odst. 4.
- nenapraveno
- § 39 odst. 6 - Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, nebyl zveřejněn na úředních deskách všech obcí, které jsou členy
svazku obcí.
Nedostatek: Kontrolní skupině nebylo některými členskými obcemi DSO doloženo
zveřejnění návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko za rok 2015 na úředních
deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nebylo možné ověřit dodržení § 39
odst. 6.
- 
napraveno
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II. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2016
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.):
c1)
v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů
Návrh rozpočtu svazku obcí nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů
přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.
c5)
neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření je přílohou k závěrečnému účtu.
7) Návrh usneseník závěrečnému účtu:
1. Zástupci obcí sdružených v Mikroregionu Zbirožsko schvalují celoroční hospodaření
a Závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO,
a to s výrokem s výhradou a přijímají toto opatření: Předseda DSO Mikroregionu Zbirožsko
ukládápovinnoststarostům všech členských obcí DSO vrátit do sídla DSO Mikroregionu
Zbirožsko všechny povinně zveřejňované dokumenty tak, aby byla dodržena všechna
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a výše uvedené nedostatky
se již neopakovaly.
2.Zástupci obcí sdružených v Mikroregionu Zbirožsko schvalují účetní závěrku za rok 2016.
Přílohy:Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregionu Zbirožsko, IČ: 70802912 za rok 2016
Elektronická úřední deska:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Mikroregion Zbirožsko
sestavený k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty DSO Mikroregionu Zbirožsko sestavený k 31.12.2016
Rozvaha sestavená k 31.12.2016
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016

Ve Zbirohu dne 29.05.2017
Zpracovala: Vladislava Kubálová

Ing.Milan Rusek, v.r.
předseda výkonné rady
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Vyvěšeno na úřední desce v tištěné a elektronické podobě dne: ………….
Sejmuto dne: …………………
Podpis a razítko starosty členské obce MZ:
Schváleno na zasedání sněmu MZ dne: ………………..
Usnesení č.: …………………….
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