
 

Svazek obcí mikroreginu Podchřibí, Skalka 69, 696 48 Ježov, IČ 70953121  

      

 

 

Návrh na závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Pochřibí  za rok 2018 

komentář 
 

Název obce:     Svazek obcí mikroregionu Podchřibí 

Sídlo:                Skalka 69, 696 48 Ježov 

Právní forma :  územní samosprávný celek – veřejnosprávní korporace 

Předmět činnosti:  dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

IČO:    70953121 

Rozvahový den: 31. 12. 2018 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 12. 2018 

 

Právní předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, Směrnice o oběhu 

dokladů, o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob, o zabezpečení zákona o 

finanční kontrole, o provedení inventarizace majetku a závazků, o účetnictví 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA: 

Valnou hromadu tvoří zástupci 7 obcí – Hýsly, Ježov, Kelčany, Labuty, Skalka, Vřesovice,  

                                                                Žádovice 

Jednatel 

Zástupce jednatele 

Kontrolní a revizní komise 

Počet zaměstnanců: 0 

 

SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU PODCHŘIBÍ  JE ČLENEM: 

 MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

 

 

ROZPOČET 

Valná hromada Svazku obcí mikroregionu Podchřibí  dne 1. 3. 2018 schválila schodkový  

rozpočet na rok 2018. 

Po zapojení konečného zůstatku bankovního účtu k 31. 12. 2017  ve výši 69 100,-  Kč se 

stává rozpočet vyrovnaným. 

 

příjmy :                     78 000 Kč   výdaje :    147 100 Kč 

financování :             69 100 Kč              

----------------------------------------                             ----------------------------- 

Celkem :                147 100 Kč                                                 147 100 Kč 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ 

V průběhu roku 2018 byla přijata 3 rozpočtová opatření v celkové částce : 

 

Příjmy Výdaje Financování 

      218 400       218 400 0 

 



 
ROZPOČTOVÝ  VÝHLED 

Valná hromada bere na vědomí dne 1. 3. 2018 rozpočtový výhled na roky 2019-2020. 

 

 

PLNĚNÍ  PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ  

 Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 0,00  

Nedaňové příjmy 0,00  

Kapitálové příjmy 0,00  

Přijaté transfery 296 360,00  

Běžné výdaje  94 196,80 

Kapitálové výdaje  0,00 

Celkem 296 360,00 94 196,80 

 

 

ZPRÁVA  O  VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ  HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Podchřibí byla 

vypracována kontrolorem Krajského úřadu JMK na základě zápisu z dílčího přezkoumání 

hospodaření, které proběhlo dne 30.7.2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání 

hospodaření, které se uskutečnilo dne 6.2.2019.  

Výsledek přezkoumání - závěr 
1. Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Podchřibí  za rok 2018 nebyly 

    zjištěny chyby a nedostatky.  

2. 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 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by  

    mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.     

3. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

    a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku……………………………….0 % 

    b) podíl závazků na rozpočtu územního celku…………………………………..0 % 

    c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku….……… 0 % 

 

 

DOTACE 

Svazku obcí mikroregionu Podchřibí byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 195 000,- Kč na realizaci projektu „Rozhledna TRIQUETRA“.  

 

 

 

MAJETEK                                                                                    
Inventarizace majetku Svazku obcí mikroregionu Podchřibí  byla provedena k 31. 12. 2018 

inventarizační komisí s konstatováním, že inventarizace proběhla řádně, správně a v souladu 

se zákonem. Závady nebyly zjištěny. 

 

 

 

 

 

 



Pohyby dlouhodobého majetku za rok 2018 

název majetku        stav k 1.1.2018          přírůstky        úbytky           stav k 31.12.2018 v Kč 
018-DDNH 

 
279  504,00 0,00 0,00 279 504,00 

019-Ostatní DNH 0,00 0,00 0,00 0,00 

021-Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 

022-Samost.mov.věci 0,00 0,00 0,00 0,00 

028-DDHM 

 
49 428,00 0,00 34 428,00 15 000,00 

     

     

 

 

Pohledávky 

Účet     název                          stav k 31.12.2018 v Kč 

314 Poskytnuté provozní zálohy 0,00             

315 Pohledávky za rozpoč.příjmy             0,00 

311 Odběratelé 0,00 

 
 

Závazky 

Účet     název               stav k 31.12.2018 v Kč 

289 Ostatní krátkodobé závazky 0,00             

321 Dodavatelé             0,00 

341 Daň z příjmů 0,00 

 
Bankovní účty: 

Účet     název                          stav k 31.12.2018 v Kč 

86-2588190237/0100 ZBÚ- KB a.s. Hodonín 76 141,54             

94-9218671/0710 ČNB Brno 195 092,20              

   

 

Účtování záloh: 

 Poskytnuté  zálohy se účtují na účtu 314 xxx (rozdělení dle analytiky). 

 

Způsob účtování o mzdách:  

 Účetní jednotka účtuje odměny z dohod o provedené práci a vyplácí je pravidelně 

každý měsíc. Za měsíc prosinec jsou vypláceny odměny v měsíci prosinci.  

 

Doplňující informace k rozvaze: 

 Hmotný a nehmotný investiční majetek nakoupený je oceněn pořizovací cenou včetně 

výdajů spojených s jeho pořízením. 

 Zásoby se účtují způsobem B. 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nevlastní cenné papíry 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nevlastní lesní pozemky.      

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nemá hospodářskou činnost. 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nemá zřízenou organizační složku 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí není zřizovatelem příspěvkové organizace 



 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí není plátcem DPH 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nemá žádný majetek v podrozvahové evidenci 

 Používaný účetní systém:  zpracování účetnictví KEO-W 

Název a adresa autorské firmy: ALIS s.r.o., Mariánská 538, Česká Lípa 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nemá zřízeny žádné peněžní fondy 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nemá žádné sdružené prostředky 

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí nemá zřízena věcná břemena   

 Svazek obcí mikroregionu Podchřibí je členem: 

IČ 26659778 - Kyjovské Slovácko v pohybu z.s. 
      

 

 

 

Ve Skalce dne 1. 4. 2019 

 

Vyhotovila : Valčuhová L.     

Schválil :      Josef Novák, zástupce jednatele 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě. 

Vyvěšeno dne: 3. 4. 2019  

Sňato dne:  

 

Schváleno valnou hromadou dne:                       usnesením č. 

 

 

 

 

 


