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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
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 2021:
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (Výkaz FIN 2-12)
Rozpočet Mikroregionu Kahan dso schválilo valné shromáždění na svém zasedání dne 10. 12. 2020.
Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných účtech
z minulých let. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, která byla schvalována
na jednání valných shromáždění.
PŘÍJMY
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Daňové příjmy
0.00
0.00
Nedaňové příjmy
2 524 700.00
2 930 900.00
2 846 008.00
Kapitálové příjmy
500.00
500.00
324.41
Přijaté dotace
6 543 100.00
6 486 900.00
6 486 883.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
9 068 300.00
9 418 300.00
9 333 216.01
Běžné výdaje
9 268 300.00
9 618 300.00
9 317 198.63
Kapitálové výdaje
0.00
0.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
9 268 300.00
9 618 300.00
9 317 198.63
2) Hospodaření s majetkem
K 31. 12. 2021 byla provedena inventarizace majetku Mikroregionu Kahan dso. Inventarizací nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
V roce 2021 pořídil Mikroregion Kahan dso dlouhodobý majetek z dotace ze státního rozpočtu ve
výši 1 549 700,- Kč (dotace 1 317 200,- Kč – kontejnery na separovaný odpad) a drobný dlouhodobý
majetek z dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 247 649,- Kč (dotace 4 460 501,65 Kč- nádoby na
separovaný odpad).
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso za rok 2021
Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Z přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan dso plynou následující závěry:
I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí:
0,16%
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
0.31%
c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku svazku obcí
0,00 %

IV.

Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky se u
dobrovolných svazků obcí neprovádí.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a
dotace poskytnuté
Mikroregion Kahan dso obdržel v roce 2021 následující dar a dotaci ze státního rozpočtu:
ÚZ

Účel poskytnutého daru

Poskytovatel

Tel.zpravodajství a mobiliář Nadace ČEZ
Dotace ze SR
MŽP

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

450 000.00
6 036 883.60

450 000.00
6 036 883.60

Mikroregion Kahan dso neposkytl v roce 2021 žádné dotace.
5) Tvorba a použití peněžních fondů
Peněžní fondy nebyly v roce 2021 tvořeny.
6) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2021 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky.
7) Přílohy
a) Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2021 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregionu Kahan dso
v plném členění podle rozpočtové skladby, Komentář k vlastnímu hospodaření
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři starosty obce Zastávka na
adrese Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

V Zastávce dne 2. 6. 2022

Petr Pospíšil, předseda DSO
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