ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU KROMĚŘÍŽSKO ZA ROK 2012
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
A.Mikroregion Kroměřížsko – obecná část
a)Sídlo: Kroměříž ,PSČ 767 01
IČ 70962308
Rozhodnutí registraci svazku – vydalo OKÚ Kroměříž dne 1.3.2002
Počet členů sdružení: 11
Statutární zástupce: Marek Šindler – předseda svazku obcí Mikroregion Kroměřížsko
b)účetní metody – v souladu s platnou legislativou zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví,
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky
č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
c)členové svazku:
Bezměrov
Jarohněvice
Kroměříž
Lubná
Lutopecny
Rataje
Skaštice
Střížovice
Šelešovice
Bařice-Velké Těšany
Zlobice
B.Mikroregion Kroměřížsko - údaje o hospodaření
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
(údaje jsou v tis. Kč)
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Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Změna stavu na bank.účt.
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Financování celkem
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby výkaz FIN 2-12 M jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ

Kroměříž. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností Mikroregion Kroměřížsko za rok 2012
hospodařilo se schodkovým rozpočtem.Upravený rozpočet vzhledem ke schválenému ,
v průběhu rozpočtového roku, nedosáhl v rámci rozpočtových opatření žádných změn.
Příjmová strana rozpočtu je tvořena příjmy z příspěvku jednotlivých obcí..Rozpočet výdajů
v sobě zahrnuje převážně služby spojené se strategickým plánem mikroregionu.
2) Finanční plnění
Závazky členů svazku z důvodu nesplacení příspěvku: nejsou
3) Stav finančních aktiv
Běžný účet vykazovaný stav k 31.12.

239.044,- Kč

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu rok 2012
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Milena Lakomá – oprávněná osoba k poskytování
auditorských služeb, číslo dekretu KAČR 1231, na základě smlouvy mezi objednatelem
Mikroregionem Kroměřížsko a zhotovitelem Ing. Milenou Lakomou.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 10.4.2013.
Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující
chyby a nedostatky , které nemají závažnost podle § 10 odst.3 písm.c):
Na účtu 041 ( nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek je vedena jediná položka –
Strategický rozvojový plán s datem pořízení v roce 2002. Je třeba zvážit , zda je tato
investice dokončena a má použití. V tom případě je nezbytné ji převézt na příslušný
majetkový účet a zařadit do odpisové skupiny. V opačném případě musí být celá odepsaná
jako zmařená nepotřebná investice.
Dále konstatuji , že chyby a nedostatky z minulé kontroly byly odstraněny.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky mající závažnost podle §
10 odst.3 písm.c) .
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 je přílohou
této zprávy.

V Kroměříži 6.5.2013
Marek Šindler
Příloha: Zpráva auditora

Zpracoval: Radim Hlaváč

