
MIKROREGION HUSTOPEČSKO 

 Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 

 

Závěrečný účet za rok 2018 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje 

Mikroregion Hustopečsko návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2018. 

 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018 (Výkaz FIN 2-12) 

Příjmy  schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost 
Daňové příjmy   0,00             0,00   0,00 

Nedaňové příjmy          1.160.000,00          1.217.600,00          1.216.488,00       

Kapitálové příjmy   0,00             0,00             0,00 

Přijaté transfery           408.600,00                5.473.900,00              5.473.719,80

  

Příjmy celkem          1.568.600,00          6.691.500,00               6.690.207,80 

Konsolidace příjmů             0,00          1.900.000,00          1.900.000,00 

Výdaje  schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost 
Běžné výdaje           2.796.400,00          5.972.900,00          5.954.386,67 

Kapitálové výdaje   0,00                                  0,00             0,00 

Výdaje celkem          2.796.400,00          5.972.900,00          5.954.386,67 

Konsolidace výdajů             0,00          1.900.000,00          1.900.000,00 

Financování  schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost 

Financování po konsol.      1.227.800,00            -718.600,00            -735.821,13 

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové skladby 

 

 

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis inventarizace) 

Výsledek inventarizace:  

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018, byla provedená dokladová inventura i 

fyzická, nebyly zjištěny žádné přebytky, manka ani škody.  

K datu 31. 12. 2018 došlo: 

Budovy, stavby: nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků. 

Dlouhodobý nehmotný majetek: webové stránky maphustopecsko.cz za 38.000,00 Kč 

Stroje a zařízení: nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků. 

Ostatní dlouhodobý majetek:  finanční hra Svoboda 4x, výuková pomůcka Klokaní kufr 3x, 

výuková pomůcka Klokaní kapsy 4x, monokulární mikroskop 4x, betonový koš kulatý 4x, 

betonový stůl SEO 3x, betonová lavička SEO 6x, sedací souprava PARK 7x, stojan na kola 

EXCLUSIV K4 8x, banner-expedice Krajem André 1x, zastřešení s posezením 1x, dřevěný 

odpadkový koš 1x, stojan na 5 kol 2x, posezení 2x, bezpečnostní zábrany u mobiliáře 1x, 

cyklotabule KOMALU 6x, betonové posezení 2+1 plast 2x, notebook DELL Latitube 

 

Příloha: Inventarizační zápis, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2018 

 



 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2018 

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti mikroregionu a v souladu se zákonem č. 

420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Závěr:    
I. Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hustopečsko za rok 2018 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, 

které byly již napraveny. 

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by 

nemohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu. 

III. Poměrové ukazatele zjištěné zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí………………………...2,79%  

 b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí…………………………….7,16% 

 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí……..0% 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. 

 

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a 

rozpočtům krajů a dotace poskytnuté 

 

5) Hospodaření příspěvkových organizací 

Mikroregion nemá příspěvkové organizace 

Příloha: Výkazy PO – Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty 

 

6) Tvorba a použití peněžních fondů 

Mikroregion nemá vytvořeny ani nepoužívá peněžní fondy 

 

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2018 

Poskytnuto-komu (subjekt)   účel        výše Kč 

MAS Hustopečsko   členský příspěvek      1.000,00 

Malovaný kraj    příspěvek na činnost    20.000,00 

Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Čerpání Procenta 

SMO ČR Podpora meziobecní 

spolupráce 
2324 1.185.488,00 1.185.488,00 100 

JMK Doprovodná infrastruktura 

na trase LVA-SB, část 

Hustopečsko 

4122 201.908,90 201.908,90 100 

MŠMT Místní akční plán 

vzdělávání  
4116 2.742.045,80 2.742.045,80 100 

MMR Informace pro Mikroregion 

Hustopečsko 
4116 69.674,00 69.674,00 100 

  



 

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček 

Nebylo čerpáno. 

 

 

S celým obsahem závěrečného účtu a přílohami je možné se seznámit v Hustopečích u Mgr. 

Radky Raflové po předchozí domluvě – e-mail: tajemnik@hustopecsko.net nebo telefon 720 

052 682 nebo na webových stránkách mikroregionu http://hustopecsko.net/rozpocty/ds-

1153/p1=1678. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radka Raflová, v.r.      OTISK RAZÍTKA 

 

 

 

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední desce a 

elektronické úřední desce obecního úřadu 

 

Vyvěšeno: .   . 2019     Sňato:      .   . 2019  
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