
Návrh závěrečného účtu "Mikroregionu Morkovsko" za rok 2020 
  
Závěrečný účet "Mikroregionu Morkovsko" je zpracován na základě ustanovení § 17 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a 
doplňků a je v souladu s § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších změn a doplňků předložen valné hromadě "Mikroregionu Morkovsko" k projednání.  
  
Závěrečný účet "Mikroregionu Morkovsko" má následující členění:  
1) údaje o plnění rozpočtu  
2) údaje o tvorbě a použití fondů  
3) hospodaření zřízených nebo založených právnických osob  
4) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu 

kraje a rozpočtům obcí  
  
1. Plnění rozpočtu  
  
Příjmy:  
rozpočet schválený  2 219 000,00 Kč 
rozpočet po změnách  2 278 632,00 Kč 
skutečnost  1 240 069,87 Kč 
plnění  
  
Výdaje:  

54,42 % 

rozpočet  2 219 000,00 Kč 
rozpočet po změnách  2 278 632,00 Kč 
skutečnost  1 035 949,96 Kč 
plnění  
  
Financování:  

45,46 % 

rozpočet                                                                 0,00 Kč  
rozpočet po změnách                                             0,00 Kč 
skutečnost                                                   -204 119,91 Kč  
plnění                                                                   00,00 %  
  
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby tvoří 
přílohu č. 2.  
  
2. Údaje o tvorbě a použití fondů  
Mikroregion Morkovsko nevytváří účelové fondy  
  
3. Hospodaření zřízených nebo založených právnických osob  
Mikroregion Morkovsko nezřídil, ani nezaložil žádnou právnickou osobu  
 
 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu 
kraje, rozpočtům obcí a k hospodaření dalších osob 
 Finanční vztahy k rozpočtům obcí  



  rozpočet  rozpočet po  
změnách  

skutečnost  

členské příspěvky  509 000,00 Kč   509 000,00 Kč      509 000,00 Kč  
  
  
  
  
5. Hospodaření mikroregionu Morkovsko  
Hospodaření mikroregionu skončilo ziskem 234 011,30 Kč.  
  
Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 3.  
  
  
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Morkovsko   
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Morkovský region za rok 2020 
byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb), které budou 
napraveny do 14 dnů. 
  
  
Přílohu č. 1 tvoří Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření "Mikroregionu Morkovsko" za 
rok 2020.  
  
  
  
   
  
  
                      Mgr. Pavel Horák  
                                                                                        předseda mikroregionu  
  
  
  
   
Přílohy:   č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu  
    č. 2 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění (FIN 2-12)  
    č. 3 Výkaz zisku a ztráty  

č. 4 Rozvaha  
č. 5 Příloha k účetní závěrce  
 
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na 
jednání Valné hromady mikroregionu dne ……………… 

  
  
  
Vyvěšeno :  

 Sňato:  


