Závěrečný účet za rok 2015
Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Kozákov

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč):

Příjmy tř. 2 - nedaňové
Příjmy tř. 4 – přijaté
dotace
Příjmy celkem
Výdaje tř. 5 – běžné
Výdaje celkem
Saldo
Tř. 8 – financování

Rozpočet
schválený
100,90.519,-

Rozpočet
upravený
100,90.519,-

Skutečnost
315,50
90.519,-

Plnění
v%
315,5
100,00

90.619,90.619,90.831,52 100,23
316.500,316.500,12.514,38
3,95
316.500,316.500,12.514,38
3,95
- 225.881,- 225.881,78.317,14
225.881,225.881,- *- 78.317,14
* = zvýšení zůstatku na základním běžném účtu

Příloha: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za
rok 2015
2) Výkaz zisku a ztráty
- vykazuje zisk ve výši 78.317,14 Kč
Příloha: Výkaz zisku a ztráty za rok 2015

3) Účelové fondy: DSO netvoří žádné účelové fondy.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně:
Poskytovatel
Rozpočet
Čerpání
Město Semily
56.061,56.061,Obec Chuchelna
20.937,20.937,Obec Záhoří
13.521,13.521,DSO nemá žádné závazky vůči Státnímu rozpočtu ani jiným rozpočtům
veřejné úrovně.

5) Cizí prostředky
DSO nemá otevřený žádný úvěr ani půjčku.

%
100
100
100

6) Hospodářská činnost
DSO neprovozuje hospodářskou činnost.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015:
Přezkoumání hospodaření provedl KÚLK – odbor kontroly, Ing. Milan Třešňák.
ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015: „I. Při přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona
420/2004 Sb. 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 dobrovolného svazku obcí v budoucnu: Při
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl
pohledávek na rozpočtu územního celku = 0%, podíl závazků na rozpočtu
územního celku = 0%, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku = 0%.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 DSO
Mikroregion Kozákov

8) Hospodaření s majetkem – inventarizace = stav základního běžného
účtu:
Na účtu DSO bylo k 31. 12. 2015 uloženo 607.029,72 Kč.
Příloha: protokol z provedení inventury majetku, pohledávek a závazků DSO
Mikroregion Kozákov ke dni 31. 12. 2015, Rozvaha, sestavená ke dni 31. 12.
2015

Usnesení ze dne 21. 4. 2016: Shromáždění zástupců DSO Mikroregionu
Kozákov schvaluje závěrečný účet za rok 2015 bez výhrad.

