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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
platných předpisů)
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Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním, městském úřadě v ……………………………..
Vyvěšeno na elektronické desce a na úředních deskách, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání Mikroregionu Kuřimka:
Vyvěšeno:
Sňato:

Schváleno valnou hromadou dne:

Závěrečný účet mikroregionu Kuřimka za rok 2016
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů zveřejňuje mikroregion Kuřimka návrh na závěrečný účet svazku za rok 2016:

1) Údaje o rozpočtu za rok 2016
Proces sestavení, projednání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými
právními předpisy. Rozpočet na rok 2016 byl schválen usnesením valné hromady 30. 3. 2016.
O rozpočtových opatření je vedena evidence v souladu s § 16. zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu.
2) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 (výkaz FIN 2-12)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

Upravený
rozpočet

Plnění k
31. 12. 2016

0

0

0

100,00

100,00

0

0

0

0

Třída 4 – Přijaté transfery

164 400,00

170 600,00

170 540,00

Příjmy celkem

164 500,00

170 700,00

170 640,00

Třída 5 – Běžné výdaje

714 500,00

520 700,00

83 816,99

0

200 000,00

120 516,00

714 500,00

720 700,00

204 332,99

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy

Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2016 - plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle
rozpočtové skladby.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí pro provedení inventarizace byla
provedena řádná inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2016. Inventarizační komise
neshledala žádné inventarizační rozdíly.
Příloha: Inventarizační zpráva za rok 2016

Údaje o hospodaření s majetkem mikroregionu
Druh majetku

Stav k
1.1.2016
15 328,70

Stav k
31. 12. 2016
15 328,70

022 Samostatné hm. movité věci

205 452,00

0,00

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

850 886,00

0,00

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

556 520,00

677 036,00

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(dodatečně převeden do 022 – kiosek ve výši 205 452,-Kč
– měl být uveden do provozu v r. 2012)
Mikroregion Kuřimka na základě smlouvy o bezúplatném převodu převedla na členské obce a obec Jinačovice
majetek : 022 samostatné movité věci ve výši 205 452,00 Kč (informační kiosek na město Kuřim) a 028 drobný
dlouhodobý majetek ve výši 850 886,- Kč (informační tabule a stojany, které jsou na území jednotlivých obcí).

Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2016
231 10 – základní běžný účet KB
231 11 – Česká národní banka

515 862,03 Kč
538,81 Kč

Stav pohledávek k 31. 12. 2016

0 Kč

Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2016

0 Kč

Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2016
451 – Dlouhodobé úvěry

0 Kč

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016
Náklady celkem
Výnosy celkem
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření

104 534,99 Kč
189 704,30 Kč
0 Kč
85 169,31 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací
Mikroregion nemá žádnou příspěvkovou organizaci.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Mikroregion Kuřimka v roce 2016 obdržel Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 13 200,- Kč
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Pochod po stopách zrušené železnice
Kuřim-Veverská Bítýška“. Mikroregion Kuřimka vyčerpal celou částku, z vlastních prostředků
vynaložil 11 927,00 Kč.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2016
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti mikroregionu v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.

Přezkoumání hospodaření mikroregionu Kuřimka provedla pracovnice KÚ JMK, odbor kontrolní a
právní – odd. přezkumu obcí dne 23. 3. 2017 p. Eva Sedláčková s tímto závěrem:
I.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kuřimka za rok 2016
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 2016 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 %
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí ………………………….……………….0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí ….…..0 %

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
7) Komentář k závěrečnému účtu
Mikroregion Kuřimka (dále jen DSO) byl založený v roce 2006, má v současné době tyto členy:
Obec Chudčice, Město Kuřim, Obec Moravské Knínice, Obec Veverská Bítýška.
Mikroregion Kuřimka se v roce 2016 soustředil hlavně na tyto priority ve své činnosti:
- Dále rozšiřovat aktivity spojené s rozšířením podpory při opravách cest a turistického značení
- Zajistit udržitelnost projektu „Po trase zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška“
- Akce mikroregionu jako např. pochod
Předmětem činnosti je realizace strategie rozvoje mikroregionu, zejména v oblasti ekonomického
rozvoje, rozvoje venkova a rozvoje cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, propagace
regionu, vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku.
Mikroregion Kuřimka může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. Za předmět činnosti mikroregionu
se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, ale
pouze některých z nich.
Byly přijaty členské příspěvky od obcí svazku ve výši 10,- Kč za každého trvale hlášeného občana své
obce. Všechny obce svazku členský příspěvek v daném roce uhradily. Obce na příspěvcích v roce 2016
zaplatily celkem 157 340,- Kč.
Mikroregion v roce 2016 neprováděl žádnou hospodářskou činnost.
…………………………………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
předseda svazku

