MIKULOVSKO
dobrovolný svazek obcí
IČ 704 19 027

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
V souladu s § 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje dobrovolný svazek obcí Mikulovsko návrh závěrečného účtu svazku obcí
za rok 2017:
1) Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost po
konsolidaci

Příjmy

2 324 400,00

2 362 600,00

2 361 681,17

Výdaje

2 780 400,00

2 818 600,00

2 119 248,15

- z toho investiční

0,00

0,00

0,00

- z toho investiční transfery do zahraničí

0,00

0,00

0,00

Příloha: Výkaz FIN 2-12, Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2018 – příjmy a výdaje
včetně financování v Kč.
2) Údaje o hospodaření s majetkem
Přírůstky majetku v roce 2018 v tis. Kč

Programové vybavení (Ú 018)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (Ú 028)

0
10 980,00

Úbytky majetku v roce 2018 v tis. Kč

Programové vybavení (Ú 018)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (Ú 028)

0
23 758,00

Dokončený majetek v roce 2018 v tis. Kč

-----

0
0

Nedokončený maj. v roce 2018 v tis. Kč

-----

0
0

Výsledek inventarizace: stav majetku a závazků zjištěný inventarizací souhlasí se stavem majetku a
závazků evidovaných v účetnictví a uvedených ve výkazu Rozvaha.
Souhrnné informace o stavu a pohybu majetku za rok 2018 jsou také v rozvaze, která je součástí zprávy
auditora.
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3) Údaje o dalších finančních operacích
V roce 2018 nebyl čerpán ani splacen žádný nový úvěr.
Účet
451

k 1. 1. 2018
Dlouhodobé úvěry

k 31. 12. 2018
0,00

0,00

4) Údaje o tvorbě a použití fondů
DSO Mikulovsko nemá zřízeny žádné fondy.
5) Finanční vztahy k:

Státní rozpočet
Rozpočet JMK
Rozpočty obcí
Rozpočet SF
Rozpočet NF
Jiné osoby

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

Pohledávky
Závazky k
k 31. 12. 2018 31. 12. 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2018.
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 provedla auditorská společnost: AUDIT-DANĚ, spol. s.r.o.
Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČO 64510727, osvědčení Komory auditorů ĆR číslo 198. Přezkoumání
provedli: Ing. Pavla Dvořáková a Josef Winkler, DiS.
Závěr zprávy

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření DSO jsme nezjistili žádné skutečnosti, které
by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d)
a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a
v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k
hospodaření DSO jako celku.
Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
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7) Závěr

Kompletní zpráva včetně příloh je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko – na
adrese 692 01 Mikulov, Náměstí 27 a zároveň je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup
na
www.mikulovskoregion.cz
v sekci
Úřední
deska
http://www.mikulovskoregion.cz/cze/sdruzeni/uredni_deska.htm.
Závěrečný účet DSO Mikulovsko a Zpráva budou projednány na shromáždění starostů DSO
Mikulovsko, které proběhne v termínu 27. 6. 2019.
Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO
Mikulovsko, které bude svoláno řádnou cestou.

8) Přílohy, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce v plném rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Závěrečný účet DSO Mikulovsko k 31. 12. 2018
Komentář k hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2018
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31. 12. 2018
Rozvaha DSO k 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty DSO k 31. 12. 2018
Příloha k ÚZ DSO

Vyvěšeno na úřední desce od: 11. června 2019
Sňato z úřední desky dne: 28. června 2019

Jozef Pavlík
předseda DSO Mikulovsko
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