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

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2021 (návrh)
(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 31.12.2020
Kč
Třída II – nedaňové příjmy,
421588,00
421588,00
462553,25
Třída IV – přijaté dotace (nekapitálové)
521280,00
523819,00
523819,00
Příjmy celkem
942868,00
945407,00
986372,25
Třída V - Výdaje běžné celkem
1172846,00
1175385,00
817937,48
Saldo příjmy - výdaje
-229978,00
-229978,00
168434,77
Financování celkem
pol 8115
-229978,00
-229978,00
168434,77

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 2021 byl schválen na členské schůzi dne 18.12.2020. Byl
schválen jako schodkový. V průběhu roku byl upraven jedním rozpočtovým opatřením. Schodek
byl kryt položkou 8115 – využitím krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech.
Skutečný výsledek rozpočtu však nakonec skončil přebytkem 168434,77 Kč.
Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
1.1.2021
31.12.2021
Bankovní účty
1721888,85Kč
1890323,62Kč
Pokladna
0 Kč
0 Kč
Tvorba a použití účelových fondů – fondy nebyly tvořeny
Majetek
1.1.2021
31.12.2021
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
44725.08 Kč
44725,08 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
338711,12 Kč
317475,62 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 506 880,00 Kč, položka 4121, jedná se o formu

úhrady členského vkladu řádného a mimořádného (tabulka č. 2). Dále PMR obdržel dotaci od
Zlínského kraje na údržbu běžkařských stop ve výši 16939,00 Kč.
Neinvestiční dotace od obcí
Obec
Členské příspěvky v Kč
Bystřice pod Hostýnem
175620
Blazice
18980
Brusné
22560
Chvalčov
47840
Chomýž
22220
Loukov
33860
Osíčko
24200
Podhradní Lhota
24620

Obec
Rajnochovice
Rusava
Slavkov pod H.
Jankovice
Komárno
Vítonice
Mrlínek

Tabulka č. 2
Členské příspěvky v Kč
25220
11440
28140
7900
20820
22940
20520

Celkem

8.

506880

Vyúčtování finančních vztahů ke SR, státním fondům, 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 2021 je součástí
závěrečného účtu a je přílohou číslo 2. Závěrem zprávy o přezkoumání hospodaření je výrok:
Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 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
Členský příspěvek – zaplacen členský příspěvek do spolku Kroměřížsko – 23480,--Kč
Závěrečný účet a jeho přílohy 1 – 5 jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronických
úředních deskách členských obcí a PMR, ve zjednodušené formě (bez příloh) na úředních deskách
členských obcí. Závěrečný účet bude předložen ke schválení na členské schůzi DSO dne 17.6.2022
v 9:00 v budově obecního úřadu v Osíčku.
Zpracoval dne 13.5.2022 Jan Kubíček - účetní
Úřední a elektronická deska

Obec………………………..

Vyvěšeno dne……………………………..

Sejmuto dne………………………………..

