Závérečnýúčet"Mikroregionu Morkovsko" za rok2017
Závéreěný účet"Mikroregionu Morkovsko" je zpracován na základé ustanovení 17 zákona
§
Č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůve znění pozdějších zmén a
doPlňkŮ a je v souladu s § 53 zálkona č. |2812000 Sb., o obcích 1obecni zŤízení)ve znění
PozdějŠÍchzměn a doplňků předložen valné hromadě "Mikroregionu Morkovsko" k
projednání.
Závéreěný účet"Mikroregionu Morkovsko" má následující členění:
1) údaje o plnění rozpočtu
2) údaje o tvorbě apoužiti fondů
3 ) hospodařen í zíizený ch neba založených právnických osob
4) vyúČtovanífinančníchvztahi ke státnímu rozpočtu, rozpoětu státních fondů, rozpočtu
kraje a rozpočtůmobcí
Přílohu č. 1 závěrečného účtutvoří Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření
"Mikroregionu Morkovsko" za rok 20117 .
1.

Plnění rozpočtu

Příjmy:
rozpočet schválený
rozpočet po změnáclr
skutečnost
plněrií

915 000,00 Kč
924 400,00 Kč
922 354,34Kč
99.78 %

Výdaje,
rozpočet
rozpočet po změnách
skutečrrost
plnění

915 000,00 Kč
l4i 400,00 Kč
1a99 343,81 Kč
96^32%

Financování:
rozpočet

0"00

rozpočet po změnách
skutečnost

2l 7 000.00
176 989.47

plnění

81

Kč
Kc\

Kč

.56 96

Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěnípodle rozpočtové skladby tvoří
přílohu č. 2.

Z. Údaie o tvorbě a použitífondů
Mikroregion Morkovsko nevytváří účelovéfondy

Hospodaření zřízených nebo založených próvnických osob
Mikroregion Morkovsko nezřídil, ani nezalo žil žáďnouprávnickou osobu

3.

4. VyúČtovdníJinančníchvztahů ke státnímu roztrločtu, rozpočtu síátních fondů, rozpočtu

kraje, rozpočtůmobcí a k hospodaření dalšíchosob
Finančnívztahy k rozpočtům obcí
rozpočet
člensképříspěvky

201 000.00 Kč

rozpočet po
zrněnách
206 400,00 Kč

skr,rtečnost

206 356.00 Kč

Hospodaření mikroregionu Morkovsko
Hospodaření mikroregionu skončilo ztrátou 22 140,47 Kě.
5.

Yýkaz zisku azttáty tvoří přílohu č. 3.

-/)

,rftZr.m'a*=.____

Mgr. Pavel Horák

předseda mikroregionu

Přílohy:

č. 1 Zpráva cl výsledku přezkotrnrání hospoclařerrí nlikroregiotlu
č. 2 Plnění rozpočtu přrlrnů a výda,iů 1, plném člerrění(FIN 2-12)
č, 3 Výkaz zisku a ztráty
č. 4 Rozvaha
č. 5 příloha k účetlrízávěrce

Připomínky k závérečnémuúčtumohou občanéuplatnit písemně nebo ústně na jednání Valné
hromady mikroregionu dne 9. května 2018

