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Závěrečný účet za rok 2010  
 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje 
Mikroregion Hustopečsko návrh závěrečného účtu mikroregionuza rok 2010. 
 
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010 (Výkaz FIN 2-12) 

Příjmy  schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost 
Daňové příjmy     0,00     0,00    0,00 
Nedaňové příjmy          41.000,00     120.300,00    119.421,97 
Kapitálové příjmy     0,00     0,00    0,00 
Přijaté dotace      413.500,00  1.377.200,00            1.356.930,78 
Příjmy celkem     454.500,00  1.497.500,00            1.476.352,75 

Výdaje  schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost 
Běžné výdaje      454.500,00  1.480.500,00            1.366.830,00 
Kapitálové výdaje     0,00       17.000,00                 16.600,00 
Výdaje celkem     454.500,00  1.497.500,00            1.383.430,00 

Financování   schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost 
Financování po konsolidaci    0,00     0,00      - 92.922,75 

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové skladby 
 
2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis inventarizace) 

Výsledek inventarizace:  
Inventarizace byla provedena dne 31. 12. 2010, byla provedená dokladová inventura i fyzická, 
nebyly zjištěny žádné přebytky, manka ani škody. K datu 31. 12. 2010 došlo k navýšení 
majetku, a to v drobném dlouhodobém majetku navýšením o 28.112,- Kč – pořízením 
projekčního zařízení s příslušenstvím v hodnotě 15.032,- Kč a poutače na stánek 
mikroregionu v hodnotě 13.080,- Kč.  

Úbytky v majetku nebyly žádné. 

Příloha: Zápis inventarizační komise, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2010 
 
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2010 

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti mikroregionu a v souladu se zákonem č. 
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Závěr:    
Při přezkoumání hospodaření mikroregionu Hustopečsko za rok 2010 byly zjištěny dvě chyby 
a nedostatky vyplývající ze čtyř chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání. Dva 
nedostatky z dílčího přezkoumání byly již napraveny. 
Nenapravené chyby a nedostatky byly v aktuálním období neodstranitelné a vyžadují 
systémová nápravná opatření pro odstranění těchto v dalším období. Jedná se o: 
a) Návrh rozpočtu svazku obcí nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho 

projednání v orgánech svazku obcí, který jej podle stanov schvaluje (překročení 
působnosti) 



Náprava v dalším období: 
Revizní skupina zajistí kontrolu zveřejňování návrhu rozpočtů svazku obcí ve 
spolupráci s tajemníkem svazku v čase plnění této povinnosti včetně zajištění 
okamžitých opatření k zamezení opakování toho typu nedostatku – např. 
neprojednáním a neschválením návrhu rozpočtu při nesplnění zákonné povinnosti.  

b) Schválený rozpočet se liší od údajů ve výkazu 
Náprava v dalším období: 
Revizní skupina zajistí kontrolu bude průběžně provádět kontrolu zapracování 
schváleného rozpočtu, včetně rozpočtových opatření, svazku obcí ve spolupráci 
s tajemníkem svazku a účetní v čase plnění této povinnosti včetně zajištění 
okamžitých opatření k zamezení opakování toho typu nedostatku – např. zákazem 
předkládání výkaznictví svazku obcí příslušným orgánům a organizacím před 
sjednanou nápravou.  

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. 
 
4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a 

rozpočtům kraj ů a dotace poskytnuté 
 

Poskytovatel NZ ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Procenta 

NI přijaté transf. JMK 101 Dotace JMK - Podpora vinařství a 
vinohradnictví v JMK 

4122   50.000,00 
   
49.616,00 

    99,23 

Ostatní NI přijaté 
transf.  

 Dotace Vinařského fondu - 
Expedice krajem ANDRÉ 2009 

4119   46.100,00  
   
46.100,00 

  100,00 

 
5) Hospodaření příspěvkových organizací 

Mikroregion nemá příspěvkové organizace 

Příloha: Výkazy PO – Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty 
 
6) Tvorba a použití peněžních fondů 

Mikroregion nemá vytvořeny ani nepoužívá peněžní fondy 
 
7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2010 

Poskytnuto-komu (subjekt)   účel     výše Kč 
Město Hustopeče  příspěvek na zajištění činnosti mikroregionu         350.000,- 
Salesiánská asociace Dona Boska Praha adopce na blízko   29.000,- 
 
8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček 

Mikroregion nevyužívá cizích prostředků  
 
S celým obsahem závěrečného účtu a přílohami je možné se seznámit v kanceláři Městského 
úřadu v Hustopečích u RNDr. Leoše Vejpustka. 
 
 
Vyvěšeno: 9. 5. 2011     Sňato:   
 
Schváleno shromážděním starostů Mikroregionu Hustopečsko dne: ………2011 
 
 


