Mikroregion Džbány, svazek obcí
Komenského nám. 700, 259 01 Votice, IČ: 70567646

Návrh závěrečného účtu za rok 2013
1. Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění p. p. byl sestaven návrh závěrečného účtu Mikroregionu
Džbány, svazku obcí (dále DSO) za rok 2013.
1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
2011
313 056,70
872 868,70
-559 812,00

PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO

2012
616 742,11
587 799,96
28 942,15

2013
1 175 973,38
836 456,52
339 516,86

1.1. Běžný rozpočet 2013
třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO

skutečnost
1 175 973,38
836 456,52
339 516,86

rozpočet
schválený
680 380,00
632 500,00
47 880,00

rozpočet
upravený
1 176 190,00
845 900,00
330 290,00

% SR

% UR

172,84
132,25

99,98
98,88

(SR: schválený rozpočet, UR: upravený rozpočet v průběhu roku)
Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2013
Třída
1-Daňové příjmy
2-Nedaňové příjmy
3-Kapitálové příjmy
4-Přijaté transfery
Celkem příjmy

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet po
změnách

666 093,38

170 500,00

666 290,00

509 880,00
1 175 973,38

509 880,00
680 380,00

509 900,00
1 176 190,00

% SR

390,67

% UR

99,97

100,00 100,00
172,84 99,98

Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2013
Třída
5-Běžné výdaje
6-Kapitálové výdaje

Skutečnost

Rozpočet
Rozpočet po
% SR
%UR
schválený
změnách
836 456,52
632 500,00
845 900,00 131,93 98,88
836 456,52

632 500,00

845 900,00

132,25

98,88

Hospodaření Mikroregionu Džbány, svazku obcí skončilo za rok 2013 ztrátou ve výši
109 145,34 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk,

neuhrazená ztráta minulých let. Saldo rozpočtu - porovnáním příjmů na účet a výdajů z účtu
skončilo ziskem a kladné saldo ve výši 339 516,86 Kč navýšilo zůstatek na běžném účtu a ten
činil k 31. 12. 2013 416 897,09 Kč.

1.2. Stavy na účtech k 31.12. 2013
Účet - název
231 10 - Základní běžný účet
CELKEM

počáteční stav k 1.1.2013
77 380,23
77 380,23

zůstatek k 31.12.2013
416 897,09
416 897,09

Stav
hmotného a nehmotného majetku Mikroregionu Džbány, svazku obcí
k 31.12.2013 činil 1 497 292,50 Kč. V roce 2013 byl pořízen drobný majetek ve výši
21 423,-- Kč.
2. Mikroregion Džbány, svazek obcí podepsal 31.10. 2013 smlouvu se Svazem měst a obcí
ČR o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Tato
meziobecní spolupráci by měla přinést zpracování strategií ve vybraných typech služeb tak,
aby došlo ke zkvalitnění veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb a tím k dalšímu
rozvoji obcí.
Na základě této smlouvy obdrží příspěvek ve výši 2 214 886 Kč na mzdy a povinné
odvody z mezd v průběhu let 2013-2015. Příspěvek je ve výši 85 % financován z prostředků
EU a 15% ze Státního rozpočtu ČR. V roce 2013 účetní jednotka obdržela část příspěvku ve
výši 442 977,20 Kč. Tento příspěvek významně ovlivnil příjmy i výdaje roku 2013.
3. Mikroregion Džbány, svazek obcí neobdržel v r. 2013 žádnou dotaci ze státního
rozpočtu, státního fondu ani krajského úřadu.
4. Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Džbány, svazku obcí v roce 2013 bylo
provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a to dílčím přezkoumáním
v říjnu 2013 a konečným v dubnu 2014. Bylo konstatováno: „Při přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregionu Džbány, svazek obcí za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb..,
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
5. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2013 slouží ke zveřejnění v členských obcích
svazku (po dobu nejméně 15 dnů) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé
obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění rozvahy svazku obcí, výkazu hodnocení
plnění rozpočtu, výkazu zisku a ztráty a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregion Džbány, svazku obcí, vše za rok 2013, jsou k nahlédnutí v úředních hodinách
podatelny Městského úřadu Votice (v sídle svazku obcí).
6. Občané členských obcí svazku se k závěrečnému účtu mohou vyjádřit ve smyslu
ustanovení § 39
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Připomínky
k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění
nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí dne 27. 5. 2014 ve Voticích v areálu
společnosti Compag Votice, s.r.o.
Ve Voticích 28. dubna 2014
Viktor Liška, předseda

