DSO MIKROREGION MOŠTĚNKA
IČO: 70952213

NÁVRH - Závěrečný účet DSO
mikroregionu Moštěnka
za rok 2018
(zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Sídlo:

751 14 Dřevohostice, Náměstí 74

Telefonické spojení:
předseda DSO
účetní

581297911
581711122, 608076082

email:

dso.mostenka@seznam.cz

Webové stránky:

ww.mostenka.cz

Bankovní spojení:

Základní běžný účet u Komerční banky a.s. Přerov
č.ú. 27-1630180207/0100

Složení rady Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka
v roce 2018:
Ivo Pitner
Vladimír Martínek
Zdeněk Dorazil
Jiřina Mádrová
Ivan Michna
Miroslav Kroupa
Petr Dostál

předseda
místopředseda
místopředseda
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady

VH dne 11.12. 2018 schválila místopředsedu pí. Evu Kubíčkovou a p. Vladimír
Martínek z RADY odstoupil.

Valná hromada mikroregionu v roce 2018
Počet jednání: 3

Rada mikroregionu v roce 2018
Počet jednání: 5

Směrnice platné v roce 2018







O oběhu a zpracování účetních dokladů
O provádění pokladních operací
O zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Evidence, účtování a odepisování majetku
O inventarizaci majetku
O poskytování cestovních náhrad
 O rozpočtu

Zpracování účetnictví obce v roce 2018
Veškeré účetnictví obce je počítačově zpracováno programem GORDIC, spol s.r.o.

Rozpočet mikroregionu byl schválen Valnou hromadou dne 6.12.2017.
Během roku bylo schváleno: 4 rozpočtová opatření.
Všechny rozpočtové změny byly projednány radou DSO mikroregionu Moštěnka,
jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2018.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních
celků FIN 2-12M, který je součástí závěrečného účtu.

Plnění rozpočtu mikroregionu za rok 2018
Rozpočet v Kč
Příjmy:
třída I – daňové příjmy
třída II – nedaňové příjmy
třída III – kapitálové příjmy
třída IV – přijaté dotace
Příjmy c e l k e m
Výdaje:
třída V – běžné výdaje
třída VI – kapitálové výdaje
Výdaje c e l k e m
Saldo: příjmy - výdaje

Upravený
rozpočet v Kč

Skutečnost v Kč

0
1048140
0

0
1298993
0

0
1233388
0

1252416
2300556

3563021,18
4862014,18

6557200,18
7790588,18

2300556
0
2300556
0

4273458,01
885600
5159058,01
0

7202031,03
885600
8087631,03
297042,85

Dotace do rozpočtu mikroregionu za rok 2018
Ostatní neinv. přijaté transfery za st. rozpočtu
(Komunitní plánování soc. služeb)
Neinvestiční transfery od obcí

2102420,82

Posilování administrativní kap. na bázi meziobecní
spolupráce

1200388,00

4116
4121
3900- 2324

583114,36

Stav finančních prostředků k 31.12.2018
Bankovní účet (Komerční banka)
Základní běžný účet
1 394 235,99 Kč
Bankovní účet (Česká národní banka)
4 824,98 Kč
Česká spořitelna
6 112,69 Kč
C e l k e m …………………………………. 1 405 173,66 Kč

Hospodaření s majetkem
stav k
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
022 Samostatné movitě věci a soubory m.v.
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1.1.2018
44.190,00 Kč
2.824.354,00 Kč
10.585.194,16 Kč
3.354.666,00 Kč

31.12.2018
44.190,00 Kč
2.824.354,00 Kč
10.431.173,00 Kč
3.354.666,00 Kč

Inventura 2018
Inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků a zásob mikroregionu byla zahájena
3.12.2018 a ukončena 18.1.2019. Inventarizační zpráva je přílohou závěrečného účtu.

Přehled hospodaření Dobrovolného svazku mikroregionu Moštěnka je zpracován
ve výkazech:
- FIN 2-12 M
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha

Závěr
DSO mikroregionu Moštěnka si nechal přezkoumat své hospodaření za rok 2018.
Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje provedli přezkoumání hospodaření za
období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve dvou termínech. První termín se konal 6.9.2018 a
byl proveden zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO mikroregion Moštěnka.
Druhý termín přezkoumání hospodaření mikroregionu byl proveden 9.5.2019.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO mikroregion Moštěnka
 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
je součástí závěrečného účtu za rok 2018.
Zpracovala: Soňa Hošáková, účetní
Ivo Pitner, předseda DSO
V Dřevohosticích dne 10.5.2019
Obec ………………………………..

Úřední a elektronická vývěsní deska
Vyvěšeno dne:……………………..
Sejmuto dne: ……………………...

…………………………………….
razítko obce

……………………………………………
podpis starosty obce

