Mikroregion Stropník
Nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
IČ 712 25 340
reg. u Krajského úřadu Ústeckého kraje
pod č.629/SR/2004/ORG – SO

Závěrečný účet
Údaje o ročním hospodaření svazku obcí za rok 2018
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Předseda svazku obcí: Mgr. Zbyněk Šimbera

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018.
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třída 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – Výdaje
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Účetní a finanční výkazy jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MÚ Duchcov a na www.duchcov.cz (Město-Mikroregion
Stropník).

Rozpočet Mikroregionu Stropník na rok 2018 byl schválen jako přebytkový s celkovými příjmy 60.000 Kč a
s celkovými výdaji 54.400 Kč. Rozpočet byl schválen na jednání schůze členských obcí dne 18. 12. 2017
usnesení č. 16/2017.
V průběhu roku bylo schváleno 1 rozpočtové opatření, kterým byly přesunuty finanční prostředky ve výši
5.000 Kč v rámci § 3429 na občerstvení pro účastníky akcí a soutěží.
V oblasti nedaňových příjmů jsou vykázány finanční prostředky ve výši 215,03 Kč jedná se úroky
z finančních prostředků na běžném účtu. Přijaté dotace představují členské příspěvky obcí ve výši 60.000
Kč. Ve sledovaném období byly uhrazeny fa. za doménu a hosting WWW stránek ve výši 2.886 Kč, 2.904
Kč za roční udržovací poplatek software na zpracování účetnictví. Výdaje na odměny z dohod za vedení
účetnictví a administrativní činnosti představují částku 8.000 Kč.
Další část běžných výdajů představuje čerpání prostředků na akce, které se uskutečnily v obci Háj u
Duchcova uhrazeno 17.050 Kč a v městě Hrob uhrazeno 8.000 Kč.
Rozpočtové hospodaření mikroregionu skončilo přebytkem ve výši 19.145,18 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2018 představuje zisk ve výši 12.930,74 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovým
hospodařením a výsledkem hospodaření představuje rozdíl mezi náklady na odpisy 12.216 Kč a výnosy z
postupného rozpouštění dotací vztahující se k nehmotnému dlouhodobému majetku 6.001,56 Kč.
2) Účelové fondy:
 Mikroregion Stropník nemá vytvořeny žádné účelové fondy.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
 Mikroregion Stropník neměl v roce 2018 žádné závazky vůči státnímu rozpočtu.

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018:
Přezkoumání hospodaření provedla na základě žádosti DSO Mikroregion Stropník pracovnice odboru
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 25. 7. 2018 a závěrečné
přezkoumání dne 1. 2. 2019.
Závěr zprávy:
 Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Stropník nebyly zjištěny chyby a nedostatky § 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Stropník nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze
zjištěných a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku
obcí v budoucnosti.
 Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,00%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,00%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00%
 Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Stropník za rok 2018 nebylo dle § 2 odst. 2 písm.
i) zákona č. 420/2004 Sb., ověřováno, zda dluh územního samosprávného celku překročil 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, se ověření na DSO obcí nevztahuje).
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Doplňující informace o majetku DSO:
Aktiva:
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
hodnota brutto 737.000 Kč, oprávky 637.731 Kč, hodnota netto
drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
hodnota brutto 20.194 Kč, oprávky 20.194 Kč, hodnota netto
drobný dlouhodobý majetek:
hodnota brutto 4.690 Kč, oprávky 4.690Kč, hodnota netto
krátkodobý finanční majetek – stav na běžném účtu:
Pasiva:
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Výsledek hospodaření celkem

299.613,45 Kč
99.269 Kč
0 Kč
0 Kč
200.344,45 Kč
299.613,45 Kč
292.694,33 Kč
6.919,12 Kč

Inventarizace majetku byla provedena dle plánu inventur ze dne 14. 12. 2018. Inventarizační zpráva byla
vyhotovena dne 25. 1. 2019. Pří inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetními
stavy majetku a závazků.
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
V Duchcově dne 4. 4. 2019
Zpracovala: Blanka Tarnopolská
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Stropník za rok 2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl
zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

13.6.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

29.6.2019

