Podhostýnský mikroregion, DSO
IČO: 69649740
Sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2018 (schválený)
(zpracovaný na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)
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 ÚZC a svazků obcí. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu –
příjmů a výdajů ve zjednodušené formě a v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Údaje o plnění rozpočtu – zjednodušená forma
Tabulka č. 1
Schválený
Upravený
Plnění
rozpočet v Kč rozpočet v Kč k 31.12.2018
Kč
Třída II – nedaňové příjmy,
1079564,00
1281700,00
1281044,00
Třída IV – přijaté dotace (nekapitálové)
528200,00
554392,00
546932,00
Příjmy celkem
1607764,00
1836092,00 1827976,00
Třída V - Výdaje běžné celkem
1919500,00
2414202,00
1917265,14
Saldo příjmy - výdaje
-311736,00
-578110,00
-89289,14
Financování celkem
pol 8115
311736,00
578110,00
89289,14

3.

4.

5.
6.

Podrobné členění podle rozpočtové skladby je obsaženo ve výkazu FIN 2-12M, který tvoří
přílohu číslo 1 závěrečného účtu.
Financování - Rozpočet PMR na rok 2018 byl schválen na členské schůzi dne 15.12.2017. Byl
schválen jako schodkový. V průběhu roku byl upraven čtyřmi rozpočtovými opatřeními. Schodek
byl kryt položkou 8115 – využitím krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech.
Skutečný výsledek rozpočtu však nakonec skončil ztrátou jen 89289,14 Kč a to proto, že nebyly
čerpány nejobjemnější položky 5169 a 5171.
Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
1.1.2018
31.12.2018
Bankovní účty
1704650,34Kč
1615361,20Kč
Pokladna
0 Kč
0 Kč
Tvorba a použití účelových fondů – fondy nebyly tvořeny
Majetek
1.1.2018
31.12.2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
38725.90 Kč
38725,90 Kč
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
0 Kč
0 Kč
021 Stavby
11303136,16 Kč
11303136,16 Kč
022 Samostatné movité věci
392591 Kč
392591 Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
295900,27 Kč
338711,12 Kč
Ostatní finanční ukazatele – (hospodaření s majetkem, náklady, výnosy) obsahují výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, které jsou přílohou 3, 4 a 5 závěrečného účtu.

7. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí, DSO a jiným rozpočtům – z rozpočtů členských
obcí obdržel PMR neinvestiční transfer výši 520 740,00 Kč, položka 4121, jedná se o formu
úhrady členského vkladu řádného a mimořádného (tabulka č. 2). Z rozpočtu Zlínského kraje
obdržel PMR dotaci na úpravu běžeckých tratí 26 192,00 Kč. Dále PMR obdržel platby na dotaci
od Svazu měst a obcí ČR ve výši 1199700,00 Kč, která je zaúčtována na účtu 472 – přijaté
dlouhodobé zálohy na transfery. Vyúčtování dotace proběhne v roce 2019.
Neinvestiční dotace od obcí
Obec
Členské příspěvky v Kč
Bystřice pod Hostýnem
180160
Blazice
18980
Brusné
22420
Chvalčov
48500
Chomýž
22300
Loukov
34180
Osíčko
24100
Podhradní Lhota
24900

Obec
Rajnochovice
Rusava
Slavkov pod H.
Jankovice
Komárno
Vítonice
Mrlínek
Celkem

8.

Tabulka č. 2
Členské příspěvky v Kč
25460
19340
27700
7560
21020
23540
20580
520740

Vyúčtování finančních vztahů ke SROV.mstátním fondů Národnímu fondu – nejsou pohyby

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání
provádí krajský úřad. Zpráva o přezkumu hospodaření DSO za rok 2018 je součástí
závěrečného účtu a je přílohou číslo 2. Závěrem zprávy o přezkoumání hospodaření je výrok:
Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.
3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.
10. Hospodaření zřízených a založených právnických osob – osoby nebyly založeny
11. Ostatní doplňující údaje - závěr
Poskytnuté dotace - PMR poskytl jednu dotaci a jeden dar. Dar 80000,00 Kč – pol 5321 – Městu
Bystřice pod Hostýnem na podpoření lékařské pomoci, dotaci 30000,00 Kč – pol 5321 – Městu
Bystřici pod Hostýnem na filmový festival – vyúčtováno v roce 2018.
Návrh závěrečného účtu a jeho přílohy 1 – 5 byly zveřejněny v elektronické podobě na
elektronických úředních deskách členských obcí a PMR, ve zjednodušené formě (bez příloh) na
úředních deskách členských obcí. Závěrečný účet byl schválen na členské schůzi DSO dne
14.6.2019 v Bystřici pod Hostýnem ve společenském domě Sušil.
Zpracoval dne 25.6.2019 Jan Kubíček - účetní

