MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO, Radnická 29/1, 594 01
Velké Meziříčí, IČO: 71219986
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 dle FIN2-12M
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Tř. 1 – daňové příjmy
Tř. 2 – nedaňové příjmy
Tř. 3 – kapitálové příjmy
Tř. 4 – přijaté transfery od
obcí a přijaté dotace
Příjmy po konsolidaci
celkem
Tř. 5 – běžné výdaje
Tř. 6 – kapitálové výdaje
Výdaje po konsolidaci
celkem
Saldo: příjmy – výdaje
Tř. 8 – financování
celkem: z toho
Změna stavu prostředků
na běžných účtech
Uhrazené krátk.půjčky
(obcím- projekt OPŽP
kompostéry,štěpkovače)
Přijaté krátk.půjčky
(od obcí na projekt OPŽP
kompostéry,štěpkovače)

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

0
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0
583

0
0
0
0

Plnění k
31.12.2020
0
0
264
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0
0
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583
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0

847

628
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0
846

0
0
0

846
0
846
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0
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0

0
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0

0

0
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0

Stav peněžních prostředků na účtu a v pokladně k 1.1. 2020
Příjmy celkem za rok 2020 po konsolidaci
Výdaje celkem za rok 2020 po konsolidaci
Financování po konsolidaci za rok 2020
Stav peněžních prostředků na účtu a v pokladně k 31.12.2019

762929,28 Kč
628810,83 Kč
747299,36 Kč
118488,53 Kč
644440,75 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO (výkaz FIN 2-12) nebo na
webových stránkách www.mikroregionvmb.cz/

2) Hospodářská činnost

DSO nevede hospodářskou činnost.
Následující příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti:
- příjmy z poskytování služeb
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených DSO – nejsou
zřízeny žádné organizace
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně

V roce 2020 nebyla přijata žádná dotace ze SR, pouze členské příspěvky od obcí

5) Vyúčtování poskytnutých transferů

V roce 2020 byl poskytnut transfer ve výši 200 tis. Kč MAS Most Vysočiny, o.p.s., který
nepodléhá vyúčtování.

6) Nakládání s majetkem v roce 2020

V souladu s plánem inventur byla ke dni 31.12. 2020 provedena inventarizace majetku,
pohledávek a závazků DSO. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly –
přebytky, manka, škody. Inventurní soupisy a zápis z inventury jsou k nahédnutí v kanceláři
DSO.

7) Tvorba a použití peněžních fondů

DSO nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

8) Bankovní úvěry,půjčky

DSO nemá žádné bankovní úvěry ani nepoužívá kontokorentní úvěr.

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno na základě žádosti a v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského úřadu Vysočina. Dílčí i konečné
přezkoumání skončilo závěrem: „ Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Velkomeziříčsko-Bítešsko za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).“

10) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření DSO ke dni 31.12. 2020dle Výkazu zisku a ztrát skončil ztrátou, tj.
rozdílem mezi výnosy a náklady ve výši -190735,14 Kč.

11) Přílohy připojené k závěrečnému účtu

Nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2020 jsou níže uvedené přílohy:
- Výkaz o plnění rozpočtu obce FIN 2 – 12 sestavený k 31.12. 2020
- Rozvaha sestavená k 31.12. 2020
- Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12. 2020
- Příloha sestavená k 31.12. 2020
- Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020

Veškeré výkazy a materiály, ze kterých byl zpracován „Závěrečný účet Mikroregionu
Velkomeziřísko-bítešsko za rok 2020“, jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO v úředních
hodinách nebo na webových stránkách DSO www.mikroregionvmb.cz/
Zpracovala dne : 13.5.2020 Sýkorová Marie-účetní
Schválil: Drápela Michal - předseda mikroregionu
Schváleno na Valné hromadě DSO dne 17.6.2021

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Sejmuto z elektronické úřední desky:

