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ZAVERECNY ÚČET
úaale o ročnímhospodaření svazku za rok 2ot6
(dle § 17 zákona25O/2OOOSb, o rozPočtových pravidlech
územních rozpočtů,vezněníplatných předpisů)

Předsedkyně svazku obcí: Bc. Jana Čermáková

1) Údaie o p!nění příimůa vÝdaiů za rok 2016
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

PInění k 31.12.2075

Příjmy
Třída 1- Daňové přrjmy

0,00

0,00

0,00

Třída 2

- Nedaňové příjmy

100,00

200,00

t4t,57

Třída 3

- Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

Třída 4

-

123800,o0

123800,00

123800,00

300,00

300,00

300,00

Příjmy celkem

123900,00

124000,00

L2394L,57

Příjmy celkem po konsolidaci

123600,00

123700,00

Lz364L,57

128400,00

58300,00

53061,50

0,00

7a200,00

70180,00

300,00

300,00

300,00

Výdaje celkem

128400,00

128500,00

t2324L,5o

Výdaje celkem po konsolidaci

128100,00

128200,00

t2294L,50

-4500,00

-4500,00

700,07

Přijaté úvěry

0,00

0,00

0,00

Splátky úvěrů

0,00

0,00

0,00

Prostředky minulých let

0,00

0,00

0,00

4500,00

4500,00

7o0,07

Přijaté transfery

Konsolidace příjmů

Výdaje

Třída5-Běžnévýdaje
Třída 6

-

Kapitálové výdaje

Konsolidace výdajů

Saldo: příjmy - výdaje

Třída 8 - Financování

Financování celkem

Údaie o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančníchoperací v plném členěnípodle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutívsídle svazku obcí Mikroregionu Cínovec na Městském úřadě v Dubí (výkaz FlN2L2),

RozpoČet Mikroregionu CÍnovec na rok 2016 byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 123.9oo,KČ a výdaji Ve výŠi12B.400,-Kč. Tento rozpočet byl schválen na jednáníValné hromady Mikroregionu Cínovec

dne 15.12.2015 pod usnesením číslo25l2OL5.
RozpoČtové hospodaření Mikroregionu Cínovec za rok 2016 skončilo převahou rozpočtových příjmů nad
rozpočtovými výdaji v celkové výši 700,07 Kč.
Hlavním zdrojem financování Mikroregionu Cínovec v roce 2016 byly pouze přljmy z členských příspěvků, a
to v celkové částce 123.800,00 Kč.

Celý prŮběh ÚČetního období Mikroregionu Cínovec za rok 2016 byl sledován na společných jednáních
zástupcŮ Členských subjektů, tedy na Valných hromadách Mikroregionu Cínovec.

2) Účelové fondv
Mikroregion Cínovec netvořil v roce 2016 jiné
účelovéfondy.

3) Vvúčtovánífinančníchvztahů ke státním
Mikroregion CÍnovec V roce 201,6 nežádal o žádné
dotace ažádnémunebyly poskytnuty.
4|

VýkazY rozvaha a výkaz ziskŮ a ztráty a příloha
účetnízávěrky jsou k nahlédnutív sídle svazku
obcí na
Městském úřadě v Dubí,
Mikroregion CÍnovec V roce 2016
Pořídil dlouhodobý hmotný majetek, a to projektovou dokumentaci
na akci
,,OPrava hřbitova Novosedlice - oprava hřbitovnízdi v
celkové částce 70.18o,o0 Kč.
5)
Stav finančníchprostředků na BÚ k 31.12 .2016:
tO8.177,62Kč.

Převod finančních prostředků z roku 2015:
1,07.477,55 Kč.
Výsledky hospodaření včetně minulých let:
108.17 7,62 Kč,
Stav finančních prostředků v pokladně k3t.L2.20I6:
0,00 Kč.

svazek obcí nezřídil ani nezaložil jinou právnickou
osobu.

6)

Přezkoumání hosPodaření Provedl na základě
žádosti Mikroregionu Cínovec pracovník odboru
kontroly
Krajského Úřadu Ústeckého kraje, Dílčípřezkoumáníza
rok 2Ot6byloprovedeno dne 7.10,20].6 a závěrečné
přezkoumáníza rok 2016 pak dne 3,3.2017.
zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016 je
nedílnou součástítohotozávěrečnéhoúčtu.
Závér zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Dubí dne 29.5.2017
Zpracovala: lng. Olga Blažková Čermáková

Vyvěšeno dne: 5.6.201"7
Sejmuto dne:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Ve|ká Hradební3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JlD:

3756l2017lKUUK

Jednacíčíslo.:561/KON/2016

Stejnopis č. 1

zPRÁVA

o výsledku přezkoumáni hospodařeni
dobrovolný svazek obcí Mikroregion Cínovec, lČ: 7'|214429
za rok20'16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčiho
Přezkoumání hospodaření a na základě výsIedku konečnéhopřezkoumání
hospodaření.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

-

7.10.2016
3.3.2017

na základě § 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích,

Přezkoumání proběhlo

v

Mikroregionu Cínovec se sídlem Ruská 264,4'l7 01 Dubí.

Přezkoumánívykonal:

-

lng. Pavel Domorád - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zástupci územního samosprávného celku:
- Bc. Jana Čermáková - předseda
- ]ng.OIga BIažková - Čermáková - účetní

Předmět přezkoumán i hospodaření:
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást
závěreóného účtupodle §,17 odst. 2a3zákonaé.25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, a to v souladu se zákonem Č. 42012004
Sb,,§2odst. 1písm.:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

o)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpoČtových
prostředků,
finanóní operace, týkajícíse tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské ěinnosti územního celku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národniho fondu a s dalŠÍmi
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoětŮm krajŮ,
k rozpoótům obcí, k jiným rozpoětům, ke státním fondům a k dalším osobám,

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona é. 420l?004 Eb,:

a)
b)
c)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří Územnícelek,
zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákonaě.13712006, o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
e) ruěení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
h) účetnictvívedené územnim celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření:
předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 42al2o04 Sb. se ověřuje z hlediska:
a) dodžování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvía o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti

l.

výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

na rok 2016 byl ruuř
obcích v souladu se zákonem.
Rozpočtová opatření V ob_dobí leden - prosinec ZOl
opatře_ní, které bylo projednáno a schválenó na jednání
valné hromady
dne 22,12.2016.
Rozpočtový výhled
e v mikroreqionu
na roky 2014-2018,
Schválený rozpočet l\v.yVUEt
Rozpočet na
lld íUK
r
ZU lo Dy| proJednan a schválen na jednání valné
mikroregiony dl9 1 5,12.2015 jako schodkový u" uYSi příjmů
|lolrlv
123 900,00 Kč, výdajů 128 4o0,o0 Kč. Rozpočtovaný ócnooát je '
financován nahospodařenými prostředky z minulých let. Rozpočet je
zpracován v třídění podle rozpočtovéskladby a do finančníhá výkazu
FlN
2-12 M byl pořízen .!:dlě_::_schválenýrn rozpočtem ve
smyslů
Přílohy 6
t
odst. 3 vyhlášky MFCR č. 5/2014
Závěreěný účet
byl prolednan a scň
:1r:\??:5
15.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad", Návrh závěrečného
účtubyl
zveřejněn v sídle mikroregionu a v jednotlivých členských
ooói.h u
--.- souladu se zákonem.
BankovníWpir
Stav peněžních pro
se stavem su Žgr - Základni běžný účetv
3Ť:.I_1,:,3:2P16^souhlasil
Rozvaze
k 31.12.2a16.
Dohoda o hmotné
ze dne 1,6,2012.
odpovědnosti
trVloence
a k 31 ,12.2016 vykazovaly
pohledávek
nulové zůstatk
Evidence závazků
stavzávazků
Faktura
Byla provedena kontrola došlých faktur za období lóden
červenec - prosinec 2016.
né faktury se v mikroreqionu
Hlavní kniha
aha) analyjická k 30.6. a k 31.i Ž2O16
lnventurn í soupis
Mikroregion provedl k 31,1Z.Z
majetku a závazkú
j::::':l=,: !,n,í .,práy? byla zpracovéna dne 20.' .2016. Podle údajů
fyzické a dokladové inventury a položek v Rozvaze k 31.12.2016'nebyly
4tlštěny inventurn í rozdílv,
Kniha došlých faktur k 30 6, a k 31 ,12.2016.
pokladní doklad
v období leden ]
operace s penězi v hotovosti,
pokladní kniha
Vzhledem k výše uveOené@
není vedena pokladní
(deník)
kniha, SU 261 - Pokladna v Rozvaze k 30,6. a k 31.12,2016 vykazoval
nulový zůstatek.
Příloha rozvahy
k 30.6. a k 31 .12.2016.
Rozvaha
k 30.6. a k 31 ,12.2016.
učetnídoklad
Byla provedena kontrola účetníchdokladů bankovním výpisům
a Čtts za období leden
inec 2016.
Učtový rozvrh
platný pro rok 2016.

Sb

Syntetickéuetypffi

k3m
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Výkaz pro nóOnoceni
plnění rozpočtu

Finančníuýk*
výdajích po konsolida:i

a

v tomto výkazu, ,;.6čt;;éhospodaření
mikroregionu k 31 .12.2o16.:!9n."!o s přbvahou
příjmů nad
rozpočtovými výdaji ve výši 700,07 Kč.
'.o.'po8ióuý.h
zisku a ztr
k 30.6. a k 31 .12,2ďlď.
Smlouva o vytvořeňT zakládací smló
dobrovolných svazků zákona ó, 128l20ao Sb., o obcích,
ue zňění pozoejsřn Ďr"jňire,l.
obcí
Stanovy a osvědčení Sjal9vv rlrroi
o registraci
nleOqi9er Vrcholným oigan", je valná
dobrovolných svazků l!^.jl,^""_:]Ťli
"pozdějších
hromada. Registrační
list ze dne 31.b.ZOo+.
obcí
platné pro rok 2016.
Zápisy z jednání

orgánů dobrovolných

svazků obcí
učetnízávěrka

bv|y
|glpyi.q
1 5.3.2016,

15.6.2016, 14.g.2016,

za rok 2015 byla projednána á schváena na jednání valné hromady
1

5.3.201 6 (viz Protokol

nvty, p
6, 1 4,9.20 1 6,

|!qp!TŤ
5,6.201
1

ll. zástupce Úsc

o
.
o
.
.
r
o
.

ialo.zala, 22.12.2aó.

utitroregion

1

8. 1 0.2o

1

6, 22.1 2,201 6.

cínovec prohlašuje, že:

mikroregion nemá zastavený majetek,
mikroregion nemá zřízena věcná břemena,
mikroregion neuskuteČnil Žádné akce, podléhajícízadávacímu
řízenídle
č. 137Da06 Sb., o veřejných zakázkáih u".néni pozdějších preopi.e,, - zákona
mikroregion neprovozuje hospodářskou činnost,
mikroregion není zřizovatelem příspěvkové organizace,
mikroregion není zřizovatelem organizaóní stoZry,
mikroregion nemá majetkovou úěast na podnikáňijiných
osob,
mikroregion nehospodaří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečnéhodílčíhopřezkoumání
při přezkoumání hospodaření

Úsc Mikroregion cínovec

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. P|nění opatření k odstranění nedostatků
a)ziištěnÝch v minulý9h letech

-

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr

l,

Při Přezkoumání hospodaření ÚSc Mikroregion Cínovec
za rok 2016
nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatky (§ 1o odst. 3 písm.
a) zákona č. 42012004 sb.)

ll.

Při přezkoumání hospodařeni Úsc Mikroregion Cínovec
za rok 2016
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a)zákona
č. 42ol20o4 sb.

lll. Při přezkoumání hospodaření Úsc

Cínovec za rok2016

Mit<roregion

byly zjiŠtěny dle § 10 odst.4 písm. b)zákona č.42o]2o04Sb.
nás|edující podíly
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

3,03

o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku

0,00

o/o

územníhocelku

Mikroregion Cínovec dne 3,3.2017
Podpisy kontrolorů:
lng, Pavel Domorád
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

s obsahem zprávy

o výsledku přezkoumání hospodaření

poětu 6 stran byla seznámena a jeho stejnopis
číslo1 ooo.zeta
,-,

!

l

Dne: 3.3,2017

l,

,

!J

,,,,

j

I

^

J!!,f",|1 ;: {

| /!{,")"ní.;

.}í:.;.,.....,.-.

Bc. Jana Čermáková
předseda

Strana 5 (Celkern 6)

Rozdělovník
Stejnopis

:

počet výtisků

1

1

2

1

Předáno
Dobrovolný svazek obcí
fulikroregion Cínovec

xú úx
oddělení pHo

Převzal
Bc. Jana Čermáková
lng. Pavel Domorád

Poznámka:
Tato zPráva o výsledku Přezkoumáníje současně i návrhem zprávy
o výsledku přezkoumání

hosPodaření a obsah.uje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání,
Konečným zněním
zPrávY se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst, pism.
r
d) zákona
§
é,420l20a4 Sb., k moŽnosti Podání písemného stánoviska kontrolorovi
pověřenému řízením
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smyslu ustanovenÍ § 13 odst, 1 písm. b) zákona é,42anla4
Sb.,
Povinen Přijmout oPatření k nápravě itryO a nedoitatků uvedených v teto zprávě o
výsledku Přezkoumání hospodaření a ngdát o tom písemnou informaci příslušnému

qřezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřaó Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební
3118148, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do is'oni, po projednání
této zpráuy
spolu se závěrečným účtemv orgánech úremníhocelku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2zákona ě.42OI2oo4Sb.,
§
povinen
vinformacích podle.ustanovení § 13 odst. t pism. b) téhožzákona
uvést lhůtu, ve které
Podá PřísluŠnémuPřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přuaiycn opatření
a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedónou zprávu
z"siai.

NesPlnění těchto Povinnostíje dle § 14. odst. í) správním deliktem za
který se uIoží
,
Územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. z1 zátona č. 420/2004 sb.
pokuta do výše
50 000 Kč.
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