Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

Na Náměstí 106, Osoblaha 793 99, IČ 75137925
Závěrečný účet – zpráva o hospodaření za rok 2018
V roce 2018 se členská základna Mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí.
Roční členský příspěvek činí na základě stanov 10,- Kč na obyvatele obce.

1. Plnění rozpočtu:
Rozpočet DSO na rok 2018 byl schválen dne 15. 12. 2017 usnesením číslo
3/15.12.2017.

Úprava

rozpočtu

proběhla

v roce

2018

celkem

5

x,

rozpočtovými opatřeními č. 1 ze dne 17. 05. 2018, č. 2 dne 22. 06. 2018,
č. 3 dne 27. 09. 2018, č. 4 dne 05. 11. 2018 a č. 5 dne 18. 12. 2018.
/ Viz příloha - závěrečný účet /

2. Účelové fondy Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska netvoří
3. Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům územně
samosprávných celkům:/ Viz příloha – závěrečný účet /
4. Přehled příjmů a výdajů / Viz příloha – závěrečný účet /

5.

Stav finančních prostředků / Viz příloha – závěrečný účet /
ZBÚ Čs.a.s. činil k 31.12.2018
ZBÚ ČNB

11.278,88 Kč
133.616,41 Kč

pokladní hotovost
6. Porovnání běžných a kapitálových výdajů

0,- Kč
/ Viz příloha – závěrečný účet /

7. Příjmy a výdaje dle účelových znaků / Viz příloha – závěrečný účet /

8. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018:
dne 26. 01. 2019 byl vypracován Státní závěrečný účet za rok 2018
a zaslán na odbor financí Krajského úřadu MSK.
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9. Doplňující informace o majetku
K 31. 12. 2018 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku DSO na
základě příkazu předsedy svazku a plánu inventur / Viz příloha – závěrečný účet /
Roční členský příspěvek činí na základě stanov 10,- Kč na obyvatele obce.
Nevyplacené mzdové náklady za prosinec 2018

24.717,00 Kč

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 provedl KÚ Moravskoslezského kraje –
Odbor kontroly a interního auditu dne 3. 5. 2019 kontrolní skupinou pod
vedením Ing. Ireny Skalické.
Při přezkoumání hospodaření dle §2 a §3 zákona č.420/2004 Sb. za rok 2018
nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a)zjištěny chyby a nedostatky. /viz
příloha/

Zveřejněno na úřední desce OÚ:

. . . . . . . . . . . .

pod evidenčním číslem zveřejňované písemnosti: . . . . . . . . . . . .
vyvěšeno dne:
sňato dne:

Ing. Rostislav Kocián
předseda DSO

přílohy:
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Mgr. Jan Bezděk
místopředseda DSO

Ing. Jana Murová
místopředsedkyně DSO

Závěrečný účet sestavený k 31. 12. 2018
Zápis inventarizační komise ke dni 31. 12. 2018
FIN 2 – 12 ke dni 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha a Příloha ke dni 31. 12. 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO k 31. 12. 2018
Zápisy revizní komise za rok 2018

