ROKYTNÁ-ekologický mikroregion
dobrovolný svazek obcí

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Závěrečný účet DSO Rokytná-ekologický mikroregion za rok 2013
Přehled hospodaření:
Stav bankovního účtu k 1. 1. 2013
Příjmy roku 2013
Výdaje roku 2013
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2013

147 432,48 Kč
451 876,83 Kč
466 460,95 Kč
132 848,36 Kč

Rozpočet na rok 2013 byl schválen Valnou hromadou DSO dne 19. 12. 2012. Hospodaření
mikroregionu skončilo vyššími celkovými výdaji oproti příjmům o 14 584,- Kč. Můžeme tedy
konstatovat, že hospodaření svazku skončilo schodkem.
Příjmová část byla rozpočtována ve výši 51.858,- Kč, což jsou členské příspěvky. Tato
výše byla překročena. Zde se projevil příjem za reklamu a propagaci Skupiny ČEZ ve výši
400 000,- Kč a 18,83 Kč za úroky z banky.
Výdajová část byla rozpočtována ve výši 85.140,- Kč. Pozitivně lze hodnotit spolupráci se
Skupinou ČEZ, a.s., která si objednává reklamu a propagaci za úplatu na realizovaných akcích
v členských obcích mikroregionu. Tímto dochází k navýšení příjmové části rozpočtu a
následně získané prostředky jsou rozpouštěny ve výdajové části a to směrem ke každé členské
obci, a to ve výši 250 000,- Kč. Z podpory Skupiny ČEZ svazek financoval výrobu stolních
kalendářů na rok 2014 pro všechny členské obce ve výši 120 000,- Kč. Dále svazek hradil
polepy na vlakové vozové soupravě Stadler ve výši 28 000,- Kč.
Financování, tedy použití volných prostředků na bankovním účtu, bylo rozpočtováno ve
výši 33 282,- Kč. Skutečnost byla 14 584,12 Kč.
Během rozpočtového roku byly provedeny rozpočtové změny, které byly schváleny
v orgánech svazku. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů a položek je uvedeno
v tabulkové části přílohy č. 1.
Dobrovolný svazek nemá žádné peněžní fondy a nevlastní žádný movitý a nemovitý
majetek.
Součástí závěrečného účtu je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí za rok 2013 (viz příloha č. 2). Přezkoumání provedl Krajský úřad
kraje Vysočina s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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