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Rozpo� tové hospoda� ení 
 

„Mikroregion Miroslavsko“, dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) byl zalo�en dne 
24.7.2003 v souladu s ustanovením § 46, odst. 2, písm. b) zákona � . 128/2000 Sb. o obcích, ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis� , na základ�  v� le ní�e uvedených obcí. Jedná se o tyto obce: 
Damnice, Dolenice, Host� radice, Ji� ice u Miroslavi, Miroslav, Miroslavské Knínice, 
Našim�� ice a Suchohrdly u Miroslavi. Svazek byl zalo�en za ú� elem ochrany a prosazování 
spole� ných zájm�  p�esahujících svým rozsahem a významem ú� astnickou obec.  

 
            Záv� re� ný ú� et za rok 2018 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona � . 
250/2000 Sb., o rozpo� tových pravidlech územních rozpo� t� , ve zn� ní platných p�edpis� .          
     Hospoda�ení svazku probíhalo v souladu se schváleným rozpo� tem pro rok 2018 
schváleným dne 12.12.2017. Rozpo� et byl sestaven jako vyrovnaný.  
 
            V pr� b� hu roku byl rozpo� et upravován rozpo� tovými zm� nami dle vývoje 
hospoda�ení 4 rozpo� tovými opat�eními (p�íjmy  -651 800,00 K� , výdaje -651 800,00 K� , 
financování 0,00 K� ). Zm� ny byly projednány a schváleny v orgánech svazku.  
 
 

 
 
 

Rekapitulace p� íjm� , výdaj�  a financování po konsolidaci za rok 2018 
     

P� íjmy a výdaje Rozpo� et 
Skute� nost 

Pln� ní 

        (v K� ) schválený upravený v % 

Neda� ové p�íjmy           100,00     150 300,00     150 252,65 99,97
Kapitálové p�íjmy               0,00                0,00                0,00 0,00
P�ijaté dotace    3 918 200,00   3 116 200,00 3 115 541,39 99,98

P� íjmy celkem    3 918 300,00    3 266 500,00     3 265 794,04 99,98
B� �né výdaje  3 023 900,00  2 372 100,00   2 281 991,00 96,20
Kapitálové výdaje       894 400,00    894 400,00       894 353,00 99,99

Výdaje celkem   3 918 300,00    3 266 500,00    3 176 344,00 97,24
Zm� na stavu na bank. ú� tech               0,00                0,00       -89 450,04 0,00
Uhrazené splátky jistin               0,00                0,00                0,00 0,00

Financování celkem               0,00                0,00        -89 450,04 0,00

Saldo p� íjm�  a výdaj�                0,00               0,00      89 450,04 0,00
 

Rozpo� tové 
opat� ení � . 

P� íjmy 
v tis. K�  

Výdaje 
v tis. K�  

Financování 
v tis. K�  

Schváleno 

  1/2014 45,00 45,00 0,00 RM 31.03.2014 

  2/2014            18 ,00              18,00 0,00 RM 14.04.2014 

Rozpo� tové 
opat� ení � . 

P� íjmy 
v tis. K�  

Výdaje 
v tis. K�  

Financování 
v tis. K�  

Schváleno 

  1/2014 45,00 45,00 0,00 RM 31.03.2014 

  2/2014            18 ,00              18,00 0,00 RM 14.04.2014 

Rozpo� tové 
opat� ení � . 

P� íjmy 
 v  K�  

Výdaje 
v K�  

Financování 
v K�  

     Schváleno 
          dne 

1/2018 300,00 300,00                     0,00  21.03.2018 

2/2018 -610 300,00      -610 300,00  0,00 23.05.2018 

3/2018 200,00 200,00  0,00 26.09.2018 

4/2018 -42 000,00        -42 000,00  0,00 11.12.2018 
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 Údaje o pln� ní p� íjm�  a výdaj�  za rok 2018            
(po konsolidaci)       
Popis schválený upravený skute� nost pln� ní v %   
  rozpo� et v K�  v K�      
P� íjmy       

Pol.4121- � lenské p�ísp� vky od obcí 96 500,00 96 800,00 96 480,00 99,67   
Pol.4216-ostatní inves.p�ijaté transfery ze st.r. 2 927 000,00 2 885 000,00 2 884 909,39 100,00   
Pol.4221- investi� ní p�ijaté transfery od obcí 894 700,00 134 400,00 134 152,00 99,82   
Pol.2111- p�íjmy z poskytování slu�eb  0,00     150 000,00 150 000,00 100,00   
Pol.2141- p�íjmy z bankovních úrok�   100,00            300,00   252,65  84,22   

P� íjmy celkem 3 918 300,00 3 266 500,00 3 265 794,04 99,98   
       
       
Výdaje       

Pol.5021-ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00   
Pol.5139-nákup materiálu 1 000,00 1 000,00 499,00 49,90   
Pol.5161-poštovní slu�by 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00   
Pol.5163-slu�by pen� �ních ústav�  3 000,00  3 000,00 2 395,00      79,83   
Pol.5168-zprac.dat a slu�by informa� .technol. 21 400,00 26 400,00 24 961,00 94,55   
Pol.5169-ostatní slu�by 29 600,00 44 200,00 41 816,00 94,61   
Pol.5321-neinvesti� ní transfery obcím 2 810 800,0 150 100,00 150 093,00 100,00   
Pol.5362-platby daní a poplatk�   100,00 100,00 48,00 48,00   
Pol.5367-výdaje z fin.vypo�ád.mezi obcemi 0,00 2 050 500,00 2 050 179,00 99,98   
Pol.5901-nespecifikované rezervy 145 000,00 83 800,00 0,00 0,00   
Pol.6122-stroje, p�ístroje a za�ízení 894 400,00 894 400,00 894 353,00 99,99   

Výdaje celkem   3 918 300,00  3 266 500,00 3 176 344,00 97,24   
       
Saldo p� íjm�  a výdaj�    89 450,04 K�    

       
   Financování       
   Pol.8115-zm� na stavu na bank.ú� tech 0,00 0,00        -89 450,04 0,00   
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KOMENTÁ �  k tabulce o pln� ní p� íjm�  a výdaj�  za rok 2018 (po konsolidaci) 
 
 
P �  Í J M Y 
P� íjmy za rok 2018 dosáhly výše 3 265 794,04 K�  a byly k upravenému rozpo� tu pln� ny 
na 99,98 %. 
 
 
P� íjmy tvo� ily: 
Pol. 4121 - � lenské p� ísp� vky od obcí – 15,00 K�  na ob� ana/rok 2018 a p�ísp� vky na 
po�ízení kompostér� , nádob na separovaný odpad a program majetku. 
Pol. 4216 – Ostatní investi� ní p� ijaté transfery ze státního rozpo� tu  – dotace ze SF�P � R 
na projekt Po�ízení kompostér�  ve výši 2 048 689,31 K�  a Po�ízení nádob ve výši 836 220,08 
K� . 
Pol. 4221 – Investi� ní p� ijaté transfery od obcí – finan� ní prost�edky od � lenských obcí na 
p�edfinancování projektu „Po�ízení kontejner�  na separovaný odpad“  ve výši 894 353,00 K�  
a sou� asn�  v roce 2018 prob� hlo vyú� tování projektu po obdr�ení dotace se SF�P � R, kdy 
obcím byly vráceny finan� ní prost�edky ve výši 760 201,00 K� . 
Pol. 2111 - P� íjmy z poskytování slu�eb – finan� ní prost�edky od Nadace  � EZ – ur� ené na 
projekt „Kulturní a spole� enský �ivot v Mikroregionu Miroslavsko“  ve výši 150 00,00 K� . 
Pol. 2141 - P� íjmy z bankovních úrok�  - p�íjmy z úrok�   bankovního ú� tu vedený u � S a.s. 
Miroslav a � NB ve výši 252,65 K� . 
  
 
 
 
V Ý D A J E 
Výdaje za rok 2018 dosáhly výše 3 176 344,00 K� , k upravenému rozpo� tu byly pln � ny 
na 97,24 %. 
  
 
B� �né výdaje tvo� ily: 
Pol.  5021 - Ostatní osobní výdaje – odm� na za vedení ú� etnictví.  
Pol.  5139 - Nákup materiálu -  výdaje za kancelá�ské pot�eby. 
Pol. 5161 – Poštovní slu�by – naplánované finan� ní prost�edky na poštovní slu�by, 
korespondence probíhala elektronicky a datovou schránkou. 
Pol. 5163 - Slu�by pen� �ních ústav�  - bankovní poplatky za polo�ky, vedení ú� t�  a 
internetové bankovnictví. 
Pol. 5168 - Zpracování dat a slu�by související s inf. technologiemi – ro� ní udr�ovací 
poplatek za programy a programové slu�by KEO (ú� etnictví, majetek, mzdy), poplatek za 
doménu miroslavsko.cz a správu webových stránek. 
Pol. 5169 - Nákup slu�eb -  úhrada za p�ezkoumání hospoda�ení, pronájem JOHNNY WC, 
který je umíst� n na autobusovém terminálu, administrace projekt�  Po�ízení kompostér�  pro 
mikroregion Miroslavsko a Po�ízení nádob na separované slo�ky odpad� , ro� ní platba – profil 
zadavatele. 
Pol. 5321 - Neinvesti� ní transfery obcím - poskytnutí finan� ních prost�edk�  obcím na 
kulturní akce dle uzav�ených smluv.  
Pol. 5362 – Platby daní a poplatk�  – da�  z bankovních úrok� . 
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Pol. 5367 – Výdaje z finan� ního vypo� ádání z minulých let mezi obcemi – vratky 
finan� ních prost�edk�  obcím z projektu Po�ízení kompostér�  pro mikroregion Miroslavsko po 
obdr�ení dotace. 
Pol. 5901 - Nespecifikované rezervy – finan� ní prost�edky ve výši 61 200,00 K�  byly 
p�evedeny rozpo� tovým opat�ením na slu�by informa� ních technologií, zpracování 
monitorovacích zpráv a vyrovnání rozdílu dotací po ukon� ení projekt�  Po�ízení kompostér�  a 
nádob na separovaný odpad. 
Pol. 6122 – Stroje, p� ístroje a za� ízení – investi� ní výdaje - po�ízení nádob na separovaný 
odpad. 
 
 
 
 
 
 
Meziro� ní srovnání 
 2016 2017 2018 
P�íjmy   213 624,47 K�        3 192 653,57 K�  3 265 794,04 K�       
Výdaje   204 397,60 K�        3 189 115,39 K�  3 176 344,00 K�     
 
 
 
Dluhová slu�ba    (data po konsolidaci v K� )  

 2016 2017 2018 
P�íjmy celkem                     213 624,47 K�  3 192 653,57 K�  3 265 794,04 K�  
    
Splátky úrok�  a jistin                                         0,00 K�  0,00 K�  0,00 K�  
Dluhová slu�ba 0,00 K�  0,00 K�  0,00 K�  
Ukazatel dluhové slu�by                                 0 % 0 % 0 % 
 
 
 
Ú� elové fondy 
DSO nevytvá�í ú� elové fondy. 
 
 
 
Vyú� tování finan� ních vztah�  ke státnímu rozpo� tu a ost. rozpo� t� m 
ve� ejné úrovn�  
V roce 2018 svazek obdr�el dotaci ze SF�P � R na realizaci akcí:  “Po�ízení kompostér� “ ve 
výši 2 048 689,31 K�  a na „Po�ízení nádob na separovaný odpad“ ve výši 836 220,08 K� , 
dotace byly �ádn�  vyú� továny a byly vy� erpány v plné výši. 
 
� lenské obce p�ispívaly v roce 2017 a 2018 ze svých rozpo� t�  finan� ní prost�edky na 
projekty „Po�ízení kompostér�  a Po�ízení nádob na separovaný odpad“. Po obdr�ení dotací 
prob� hlo finan� ní vypo�ádání akcí a obcím byly vráceny finan� ní prost�edky. 
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P� ísp� vky vyplacené z rozpo� tu svazku    (v K� ) 

Subjekt Akce 
 Vyplaceno 

k 31.12.2018  
 � erpáno 

k 31.12.2018 
 Vráceno 

k 31.12.2018 

M� sto Miroslav Dechovkový festival 
„Miroslavský klí� “ 

35 000,00 
 

35 000,00 
     

0,00 
  

Obec Host� radice  D� tské no� ní závody v 
Po�árním sportu 

 25 000,00 
 

25 000,00 
 

0,00 
 

Obec Suchohrdly u Miroslavi D� tský maškarní ples 
 

 15 000,00 
 

15 000,00 
 

0,00 
      

Obec Miroslavské Knínice D� tský den  15 000,00 
  

15 000,00 
          

0,00 
            

Obec Ji� ice u Miroslavi D� tský den 
 

 15 000,00 
 

15 000,00 
          

0,00 
           

Obec Damnice Obecní den 
 

 15 000,00 
  

15 000,00 
          

0,00 
           

Obec Našim�� ice Den Našim�� ice 
 

 15 000,00 
  

15 000,00 
       

0,00 
        

Obec Dolenice Den obce 
 

 15 000,00 
  

15 000,00 
          

0,00 
           

CELKEM  150 000,00    150 000,00   0,00  

 
 
 
 
Majetek 
 
Ú� et Stav 

k 1.1.2018 
Obrat Z � statek 

k 31.12.2018 
Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

423 710,00 K�          0,00 K�  423 710,00 K�  

Samostatné hmotné movité v� ci a 
soubory hmotných movitých v� cí 2 431 338,00 K�  1 001 498,50 K�  3 432 836,50 K�  

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 423 710,00 K�  0,00 K�  423 710,00 K�  

Nedokon� ený dlouhodobý hmotný 
majetek 107 145,50 K�  -107 145,50 K�  0,00 K�  

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 5 663,00 K�  0,00 K�  5 663,00 K�  

Jiný drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

8 000,00 K�  0,00 K�  8 000,00 K�  

  
Inventarizace majetku, pohledávek a závazk�  svazku ke dni 31.12.2018 byla provedena dne 
10.1.2019 na základ�  p�íkazu p�edsedkyn�  ze dne 11.12.2018. 
 
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona � . 563/1991 Sb., o ú� etnictví 
v platném zn� ní, dále provád� cí vyhláškou � . 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 
závazk� . Inventariza� ní komise nezjistila �ádné rozdíly, p�ebytky, manka ani škody.                                                                                             
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Pohledávky  
K 31.12.2018 nejsou evidovány za � lenské obce �ádné pohledávky. 
 
 
Hospoda� ení právnických osob 
Svazek nez�ídil ani nezalo�il jinou právnickou osobu. 
 
 
 
Z� statky finan� ních prost� edk�  na bankovních ú� tech ke dni 31.12.2018 
 
� S a.s. Znojmo, pobo� ka Miroslav – � .ú. 1584375379/0800                           145 065,11 K�  
� NB, pobo� ka Brno (dota� ní ú� et) - � .ú. 94-17616741/0710                                 742,79 K�  
Celkem                                                                                                               145 807,90 K�           
 
Pokladna není u DSO vedena.    
 
 
Bankovní úv� ry a p� j � ky 
K 31.12.2018 nemá svazek �ádný bankovní úv� r ani p� j� ku. 
 
 
 
 
Zpráva o výsledku p� ezkoumání hospoda� ení  
     
  P�ezkoumání hospoda�ení za uplynulý kalendá�ní rok provedla auditorská firma 
AUDIT KORREKT s.r.o. Praha 10. 
 
Záv� re� né vyjád�ení:  

P�i p�ezkoumání hospoda�ení územního celku Mikroregion Miroslavsko nebyly 
zjišt� ny chyby a nedostatky.  

 
Plné zn� ní zprávy o provedeném p�ezkoumání hospoda�ení Mikroregionu Miroslavsko 

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je p�ílohou k záv� re� nému ú� tu v� etn�  výkaz�  o pln� ní 
rozpo� tu FIN 2-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a p�íloha.    

 
 
 

Údaje pro sestavení záv� re� ného ú� tu byly � erpány z t� chto dokument� : 
- Pravidla rozpo� tového provizoria na rok 2018 
- Rozpo� et na rok 2018 
- Rozpo� tové opat�ení � . 1 – 4/2018 
- Pln� ní p�íjm�  a výdaj�  (výkaz Fin 2-12) za rok 2018 
- Rozvaha sestavená k 31.12.2018 
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018 
- P�íloha ú� etní záv� rky sestavená k 31.12.2018 
- Kompletní dokumentace o provedené inventarizaci za rok 2018 
- Zpráva o p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2018 
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P� ipomínky k záv� re� nému ú� tu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2018 mohou 
ob� ané uplatnit bu�  písemn� , nebo elektronickou poštou a to do 18.6.2019 do 12.00 
hodin, p� ípadn�  ústn�  na zasedání svazku dne 19.6.2019. Záv� re� ný ú� et a zpráva o 
p� ezkoumání hospoda� ení je k nahlédnutí na M� stském ú� adu v Miroslavi, dve� e � . 
23. 
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