Mikroregion Džbány, svazek obcí
Komenského nám. 700, 259 01 Votice, IČ: 70567646

Návrh závěrečného účtu za rok 2012
1. Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění p. p. byl sestaven návrh závěrečného účtu Mikroregionu Džbány za rok 2012.
1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
2010
1 103 433,51
908 015,00
195 418,51

PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO

2011
313 056,70
872 868,70
-559 812,00

2012
616 742,11
587 799,96
28 942,15

1.1. Běžný rozpočet 2012
třída

skutečnost

PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO

616 742,11
587 799,96
28 942,15

rozpočet
schválený
655 300,00
619 200,00
36 100,00

rozpočet
upravený
655 500,00
622 770,00
32 730,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2012
třída
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY

skutečnost

rozpočet
schválený

rozpočet
upravený

% SR

% UR

111 867,11

150 300,00

150 500,00 74,43 74,33

504 875,00
616 742,11

505 000,00
655 300,00

505 000,00 99,98 99,98
655 500,00 94,12 94,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2012
třída

skutečnost

5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

rozpočet
schválený
587 799,96 619 200,00

rozpočet
% SR % UR
upravený
622 770,00 94,93 94,38

587 799,96 619 200,00

622 770,00 94,93 94,38

% SR

% UR

94,12
94,93

94,09
94,38

Hospodaření Mikroregionu Džbány, svazku obcí skončilo za rok 2012 ziskem, hospodářský výsledek
činil 20 056,15 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let. Saldo rozpočtu - porovnáním příjmů na účet a výdajů z účtu skončilo také ziskem a kladné
saldo ve výši 28 942,15 Kč navýšilo zůstatek na běžném účtu a ten činil k 31. 12. 2012 77 380,23 Kč.
11. Stavy na účtech k 31.12.-2011
Účet - název
231 10 - Základní běžný účet
CELKEM

počáteční stav k 1.1.2012
48 438,08
48 438,08

zůstatek k 31.12.2012
77 380,23
77 380,23

Stav hmotného a nehmotného majetku Mikroregionu Džbány, svazku obcí k 31. 12. 2012 činil
1 475 869,50 Kč. V roce 2012 nebyl pořízen žádný majetek, naopak, majetek ve výši 895 916,-- Kč byl
předán členským obcím.
2. Mikroregion Džbány, svazek obcí neobdržel v r. 2012 žádnou dotaci. V únoru 2012 pořádal svazek
obcí seminář Vzdělaný zastupitel, který byl zaměřen na vzdělávání zastupitelů členských obcí, zúčastnilo se
ho 44 zastupitelů a financován byl z příspěvku Svazu měst a obcí ČR. Dále se v průběhu roku 2012
uskutečnilo anketní šetření na území mikroregionu, které bylo důležitým podkladem pro aktualizaci strategie
regionu Posázaví na období 2014 – 2020. Komunitní plánování za území Mikroroegionu Džbány proběhlo
za účasti všech starostů v říjnu 2012 v rámci zasedání Valné hromady. Průběžné vyhodnocování ankety a
setkávání tematických skupin se prolínalo celým rokem 2012. V červnu jsme ve spolupráci s podnikateli
uspořádali druhý ročník akce Cyklotoulka, jednalo se o cyklistickou akci zaměřenou na poznávání území
mikroregionu. V říjnu pak proběhlo setkání s podnikateli v cestovním ruchu, jehož hlavním tématem byla
budoucnost turistiky a možnost připojení k turistické oblasti Toulava.
V průběhu celého roku manažerka zpracovávala na základě požadavků nejrůznější dotace členským obcí,
neziskovým organizacím i podnikatelům. Významnými projekty, na nichž se podílel při realizaci a řízení
projektu svazek obcí, byla rekonstrukce sportovního areálu v Bystřice (žadatel nezisk. organizace) a
rekonstrukce špýcharu ve Vojkově (žadatel podnikatel).
Prostřednictvím činnosti svazku obcí bylo v roce 2012 získáno z různých dotačních titulů 8 569 859,- Kč pro
obce, NNO a podnikatele z území mikroregionu.
3. Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Džbány, svazku obcí v roce 2012 bylo provedeno odborem
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a to dílčím přezkoumáním v září 2012 a konečným v dubnu
2013. Bylo konstatováno: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Džbány, svazek obcí za rok
2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.., Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.).
4. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2012 slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu
nejméně 15 dnů) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé obce. Návrh závěrečného účtu,
včetně plného znění rozvahy svazku obcí, výkazu hodnocení plnění rozpočtu, výkazu zisku a ztráty a
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Džbány, svazek obcí, vše za rok 2012, jsou
k nahlédnutí v úředních hodinách podatelny Městského úřadu Votice (v sídle svazku obcí).
5. Občané členských obcí svazku se k závěrečnému účtu mohou vyjádřit ve smyslu ustanovení §
39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané
uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí
dne 17.5.2013 v ……..
Ve Voticích 24. dubna 2013

Viktor Liška
předseda

