Mikroregion Kahan dso

Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Návrh závěrečného účtu za rok 2013
Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion
Kahan dso návrh na závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2013:

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 (Výkaz FIN 2-12)

PŘÍJMY

schválený rozpočet

Daňové příjmy

upravený rozpočet

skutečnost

409 000.00

409 000.00

Nedaňové příjmy

1 272 000.00

1 349 500.00

1 450 017.20

Kapitálové příjmy

5 000.00

5 000.00

1 406.41

0.00

69 000.00

69 000.00

Přijaté dotace

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
1 277 000.00
1 832 500.00
1 929 423.61
Běžné výdaje

1 677 000.00

2 232 500.00

1 754 218.37

0.00

0.00

0.00

Kapitálové výdaje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
1 677 000.00
2 232 500.00
1 754 218.37

Příloha: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2013 – výkaz pro plnění rozpočtu Mikroregionu Kahan dso v plném
členění podle rozpočtové skladby

2) Hospodaření s majetkem
Výsledek inventarizace k 31.12.2013: nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
V roce 2013 pořídil Mikroregion Kahan dso drobný majetek v hodnotě 19 260,- Kč a to:
Notebook LENOVO

19 260,- Kč

16.9.2013

3)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MK dso za rok 2013
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti MK dso a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje dne 6.5.2014.

Závěr:
I.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2013

b y l y z j i š t ě n y ch y b y a n e d o s t a t k y,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v par.10 odst.3 písm.c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
-Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajišťující jednoznačné určení části
inventarizační položky.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ………………………….

0,17 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………………… 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku územního celku …..

0%

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a
dotace poskytnuté

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

ÚZ

Účel poskytnuté dotace

Poskytovatel

359

Vše pro zdraví a bezpeč.dětí

Rozpočet Jihom. kraje

20 000.00 Kč

20 000.00 Kč

363

Strategie MK dso

Rozpočet Jihom. kraje

49 000.00 Kč

49 000.00 Kč

5) Tvorba a použití peněžních fondů
Peněžní fondy nebyly v roce 2013 tvořeny.

6) Přehled poskytnutých dotací
Dotace v roce 2013 nebyly poskytnuty.

7) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2013 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky.

Vyvěšeno:

Sňato:

Zveřejněno na el. úřední desce od:

do:

