Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu
Přešticko
rok 2009

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko, který v současné době sdružuje
celkem 21 obcí, byl vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení
obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2005 z něj
vystoupila obec Merklín a stala se obcí přidruženou, další přidruženou obcí je obec
Dolní Lukavice. Stanovy mikroregionu a jejich případné změny jsou k dispozici na
webových stránkách : www.mikroregion.net/presticko/cz nebo na www.presticko.cz .
Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2009 byl sestaven v souladu s platnými
právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o
obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č.
243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní).
Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2009 podle rozpočtu schváleného na
Valné hromadě MP konané dne 18. 12. 2008 ve výši 242 000,- Kč na straně příjmů a
179 500, - Kč na straně výdajů. Rozpočet byl 3. rozpočtovým opatřením upraven na
příjmy v hodnotě 203 550,-Kč a výdaje v hodnotě 186 160,-Kč.
Představenstvo MP pracovalo ve složení:
Předseda mikroregionu:
Miloslava Loudová (Obec Řenče)
Místopředseda mikroregionu:
Mgr. Petr Fornouz (Město Přeštice)
Členové představenstva:
Eva Frank (Obec Buková)
Václav Hodan (Obec Lužany)
Dozorčí rada MRÚ ve složení:
Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany)
Jaromír Cibulka (Obec Ptenín)
Karel Šašek (Obec Příchovice)

1.

Hospodaření Mikroregionu Přešticko
Skutečné celkové příjmy MP v roce 2009 činily

203 641,42 Kč

Skutečné celkové výdaje MP v roce 2009 činily

186 847,57 Kč

Rozdíl

16 793,85 Kč

Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,37 %.
Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,04 %.

2.

Financování
Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2009 byly o 16 793,85,- Kč vyšší než výdaje.
Mikroregion Přešticko neměl v roce 2009 žádný úvěr. DSO neměl v roce 2009 žádné
závazky vůči státu a vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.

3.

Inventarizace majetku k 31.12.2009

Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2009. Inventarizaci provedla Inventarizační
komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný
rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem MP. (viz příloha č. 1)
4. Nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2009 je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: 69456011 za rok
2009 (viz příloha č. 2)
Přezkoumání provedly dne 1. 12. 2009 a 10. 6. 2010 paní Jitka Voldřichová a paní. Zoja
Šťastná KÚPK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly na
základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
a) Při dílčím přezkoumání za rok 2009
Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
 Na fa č. 4/2009 uveden neodpovídající datum (překlep)-napraveno
 Schválený rozpočet zanesen do výkazu FIN 2-12 až k 31. 3. 2009 - napraveno
 Rozpočtové opatření č.2 nebylo zaneseno do výkazu FIN 2-12-napraveno
 Schválený rozpočet nevycházel z rozpočtového výhledu – napraveno
 Účet 231 neodpovídal alkovnímu výpisu – napraveno
 Chybné zaúčtování krátkodobých závazků – napraveno
 V pokladní knize nejsou zaznanenány denní zůstatky – napraveno
 Faktura za rok 2008 vystavena až v roce 2009 – napraveno
 Finanční příspěvky nebyly doloženy vnitřními účetními doklady - splněno
b) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO MR Přešticko za rok 2009
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
Byly zjištěny dle §10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO
b) Podíl závazků na rozpočtu DSO
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO

5.

0,29 %
1,49%
0%

Dotace 2009

V roce 2009 nebyly realizovány žádné projekty.

6.


Další akce:
Vánoční zpívání dětí v Nittenau (4. 12. 2009)
Vánočního zpívání se zúčastnily tradičně děti z horšické a chlumčanské školy spolu
s pedagogickým doprovodem, děti z chlumčanského pěveckého sboru Tamtamy
s keltskou kapelou ZUŠ Dobřany. Nováčky bylo dívčí duo Maruška a Lucinka z Nezdic.
Za mikroregion Přešticko se zúčastnila předsedkyně paní Miloslava Loudová a
pracovnice OS Aktivios paní Kateřina Hofmeisterová a Martina Hanzlíková, překlad
zajistila paní Petrášová.

Poznámka: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další
finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko jsou
přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu Přešticko.

V Přešticích dne: 11.6.2010
Vypracovala: Lenka Marková

Vyvěšeno: 11. 6. 2010

Sejmuto: 28. 6. 2010

………………………………………
Miloslava Loudová, předsedkyně MP

Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2009
Vyvěšeno dne: 11. 6. 2010
Sejmuto dne:28. 6. 2010
Obec: ………………………
Starosta obce: ………………..

..………………………

Razítko a podpis

