Návrh závěrečného účtu
Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2019
Základní údaje:
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
Masarykovo nám. 20, Kojetín, PSČ 752 01
Zastoupený: Jaroslavem Lejnarem - předsedou
IČO: 69604771
Bankovní spojení: ČS a.s, č. ú. 1884010339/0800
www.strednihana.cz
Podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje závěrečný
účet svazku obcí valná hromada. Vyúčtování za rok 2019 v souladu s citovaným ustanovením obsahuje
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních
operacích, včetně tvorby a použití fondů, hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC. Součástí
závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů, obcí,
státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Finanční hospodaření svazku obcí mikroregionu Střední Haná se v roce 2019 řídilo rozpočtem, který byl
schválen valnou hromadou dne 20.12.2018. Rozpočet byl schválen ve výši příjmů 608.000,- Kč, výdajů
538.000,- Kč a financování pol. 8114 ve výši 70.000 .
Během roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, které reagovaly na změnu rozpočtu v oblasti
dotačních titulů, přesunů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů k zajištění nových výdajů.
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů

Stav základního běžného účtu č.1884010339/0800
vedeného u ČS a.s. k 1.1.2019
331,01 Kč
k 31.12.2019
73 937,86 Kč
Stav účtu u ČNB č.94-25013641/0710
Stav k 1.1.2019
555,50 Kč
Stav k 31.12.2019
425,50 Kč
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2. Další finanční operace
Valná hromada dne 9.7.2015 schválila poskytnutí půjčky Střední Hané o.p.s ve výši 500.000 Kč. Půjčka
byla poskytnuta a měla by být vrácena ve lhůtě nejpozději do 31.12.2016. Dodatkem č.2 ke smlouvě byla
prodloužena splatnost do 30.6.2018. V říjnu 2018 bylo dodatkem uzavřeno vrácení půjčky ve 3 splátkách
(první v r.2019) a dne 6.6.2019 byla první splátka uhrazena.
3.Účelové fondy
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná nemá zřízen žádný fond.
4. Hospodaření příspěvkové organizace a o.p.s.
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.
Je zakladatelem Střední Haná o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora pro Střední Haná o.p.s. za rok 2019 je
nedílnou součástí tohoto návrhu závěrečného účtu za rok 2019
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Nebylo uskutečněno.
6. Poskytnuté a přijaté dotace, příspěvky a dary
Svazek obcí mikroregionu střední Haná poskytl v roce 2019:
- Střední Haná o.p.s. - 155.410 Kč – bez vyúčtování na činnost a 100.000,- jako finanční dar.
- Kroměřížská dráha z.s. . NI dotace ve výši 10.000,-, vyúčtování proběhlo dle smlouvy dne
22.11.2019
Svazek obcí mikroregionu střední Haná obdržel v roce 2019:
- NI dotaci ve výši 30.000,- Kč od Olomouckého kraje na akci Mikroregionem Střední Haná na
kole proběhlo v souladu se smlouvou dne 26.11.2019 Finanční vyúčtování
7. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek je údajem o hospodaření s náklady a výnosy. Je zobrazen ve výkazu zisku a
ztráty a vyčísluje rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady.
Účetně je hospodářský výsledek předchozího účetního období zachycen na účtu 431 – Hospodářský
výsledek ve schvalovacím řízení. Hospodářský výsledek podléhá schvalovacímu řízení.
Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním

593.762,75 Kč
601.142,90 Kč
- 7.380,15 Kč
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8. Majetek k 31.12.2019
Rozvaha
AKTIVA v Kč :
Účet

Název účtu

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

14 611,40

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

70 000,00

031

pozemky

021

stavby

022

Samost. movité věci a soubory movitých věcí

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

132

Zboží na skladě

462

POskyt. návratné fin. výpomoci dlouhodobé

Stav k 31.12.2019

0
0
920565,04
2 321 39 5,00
29 580,00
400 000,00

Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Korekce
AKTIVACELKEM:

-

1 152 002,04
103 943,36
2 574 569,40
3 830 514,80

PASIVA v Kč :
Vlastní kapitál

1 250 995,40

Cizí zdroje

4 950,00

PASIVA CELKEM:

1 255 945,40

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci dne
12.9.2019 a 1.4.2020 Krajským úřadem Olomouckého kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 pís. a) zákona č.420/2004 Sb.). Plné znění zprávy o
provedeném přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2019 je přílohou
k závěrečnému účtu.

10. Závěr
Přílohy vyvěšené na fyzických úředních deskách členských obcí:
Členění výdajů podle rozpočtové skladby ( výdajová část výkazu Fin 2-12M)
A alespoň závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu střední Haná.
Přílohy vyvěšené na elektronické desce a k nahlédnutí na obecním úřadě členské obce:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí mikroregionu Střední Haná.
Výkaz Fin 2-12M
Výkazy účetní závěrky- rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty
Výroční zpráva za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora pro Střední Haná o.p.s. za rok 2019
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 8.6.2020, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku.
Byla provedena následná řídící kontrola
Zpracovala: Jitka Straková dne 15.5.2020
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Správce rozpočtu, hlavní účetní

Jitka Straková

Předseda – příkazce operace

Jaroslav Lejnar

Potvrzení o zveřejnění:
Název obce: ………………………………….…………………..
Vyvěšeno dne:………………
Sejmuto dne:………………..
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………
(elektronická úřední deska)

5

