
MIKROREGION HUSTOPEČSKO 
 Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 

 

Závěrečný účet za rok 2016  

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

Mikroregion Hustopečsko návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2016. 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 (Výkaz FIN 2-12M) 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 

Nedaňové příjmy 479.200,00 477.700,00 477.548,00 

Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 

Přijaté transféry 0,00 1,202.200,00 1,151.422,50 

Příjmy celkem 479.200,00 1,679.900,00 1,628.970,50 

Běžné výdaje 673.200,00 1,284.700,00 1,247.221,11 

Kapitálové výdaje 0,00 400.000,00 400.000,00 

Výdaje celkem 673.200,00 1,684.700,00 1,647.221,11 

Financování po konsolidaci 194.000,00 4.800,00 18.250,61 

Příloha: Výkaz FIN 2-12M 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. 2016, byla provedená dokladová inventura i fyzická, 

nebyly zjištěny žádné přebytky, manka ani škody.  

K datu 31. 12. 2016:  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

Došlo ke snížení hodnoty vyřazením software-interaktivní mapy v hodnotě 7.000,00 Kč z roku 

2005 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Stavby  

Nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků.  

Samostatné hmotné movité věci a soubory  

Nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

1. Došlo ke snížení hodnoty vyřazením mapy mikroregionu v hodnotě 4.048,00 Kč (z roku 2005), 

plastová tabule DSO v hodnotě 3.511,00 Kč (z roku 2007), Flipchart Shark včetně příslušenství 

v hodnotě 4.649,30 Kč (z roku 2009) a poutač na stánek v hodnotě 13.080,00 Kč (z roku 2010) 

2. Došlo ke zvýšení hodnoty pořízením PC HP ProBook 450 G3  17.990,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

1. Došlo ke snížení hodnoty vyřazením majetku v hodnotě 10.999,- Kč jako zmařená investice - 

inženýrská činnost akce Sběrné dvory z roku 2008 

2. Došlo ke zvýšení hodnoty pořízením prováděcí studie „Cyklostezka LVA – Slavkovské bojiště“ 

v hodnotě 400.000,00 Kč 

Příloha: Inventarizační zápis, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2016 

 



3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2016 

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 svazku obcí Mikroregion Hustopečsko za rok 2016 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkumech, které 

byly již napraveny. 

II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla 

mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 

III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkumu hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí       0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí     11,08 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí     0,00 % 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. 

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

rozpočtům krajů a dotace poskytnuté 

5) Hospodaření příspěvkových organizací 
Mikroregion nemá příspěvkové organizace 

6) Tvorba a použití peněžních fondů 
Mikroregion nemá vytvořeny ani nepoužívá peněžní fondy 

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016 

Poskytnuto-komu (subjekt) účel výše Kč 

Malovaný kraj, z.s. příspěvek na činnost 20.000,00 

MAS Hustopečsko, z.s. členský příspěvek 1.000,00 

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček 
Mikroregion nevyužívá cizích prostředků  

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://www.hustopecsko.net/rozpocty/ds-1153/p1=1678. 

 

Mgr. Radka Raflová, v.r.   OTISK RAZÍTKA 

 

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední desce a 

elektronické úřední desce obecního úřadu 

 

Vyvěšeno: . 04. 2017     Sňato:      . 05. 2017  

 

 

 

Schváleno shromážděním starostů Mikroregionu Hustopečsko dne:      05. 2017 

Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Čerpání Procenta 

SMO ČR Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce 

2324 415.800,00 415,648,00 100,00 

MPSV ČR Programy rozvoje obce 

pro obce Mikroregionu 
4116 314.300,00 314.212,50 100,00 

JMK Značení cyklotrasy LVA – 

Slavkovské bojiště 
4122 126.000,00 125.910,00 99,9 
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