Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Mikroregion Kahan dso

Závěrečný účet za rok 2015
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 2015:
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 (Výkaz FIN 2-12)
PŘÍJMY

schválený rozpočet

Daňové příjmy

upravený rozpočet

skutečnost

10 000.00

10 000.00

Nedaňové příjmy

1 622 000.00

2 988 900.00

2 973 824.87

Kapitálové příjmy

3 000.00

3 000.00

856.18

0.00

145 000.00

145 000.00

Přijaté dotace

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Příjmy celkem
1 625 000.00
3 146 900.00
3 129 681.05
Běžné výdaje

1 925 000.00

3 446 900.00

2 781 709.29

0.00

0.00

0.00

Kapitálové výdaje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Výdaje celkem
1 925 000.00
3 446 900.00
2 781 709.29
Příloha: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2015 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregionu Kahan
dso v plném členění podle rozpočtové skladby, Komentář k vlastnímu hospodaření
2) Hospodaření s majetkem
Výsledek inventarizace k 31.12.2015: nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
V roce 2015 nepořídil Mikroregion Kahan dso žádný majetek.
3)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MK dso za rok 2015
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 10.3.2016.
Závěr:
I.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2015
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,
uvedené v ustanovení par.10 odst.3 písm.c)zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy
-

Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek však nebylo možné uhradit ani finančními
prostředky z minulých let ani návratnými zdroji

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 2015 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 svazku obcí ……………… ……

2,45 %

b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí ……………………………… 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku svazku obcí …..

0%

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a
dotace poskytnuté
ÚZ

Účel poskytnuté dotace

Poskytovatel

214

Prezentace regionu

Rozpočet Jihom.kraje

80 000.00 Kč

80 000.00 Kč

214

Trať Permoníků

Rozpočet Jihom.kraje

50 000.00 Kč

50 000.00 Kč

359

Zdravé obce,města,mikroreg.

Rozpočet Jihom.kraje

15 000.00 Kč

15 000.00 Kč

Poskytnuto

5) Tvorba a použití peněžních fondů
Peněžní fondy nebyly v roce 2015 tvořeny.
6) Přehled poskytnutých dotací
Dotace v roce 2015 nebyly poskytnuty.
7) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2015 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky.

Schváleno dne 2.6.2016

Skutečně čerpáno

