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ZÁVĚREČNÝ ÚČET
mikroregionu Blaník – svazek obcí
I. Finanční hospodaření v roce 2014
Výbor svazku obcí schválil na svém zasedání rozpočet pro rok 2014 dne 20.12.2013.
v tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů

Schválený rozpočet
6,894

Rozpočet po změnách
-56,212

Skutečnost
-56,212

Mikroregion v roce 2014 plánoval přebytkové hospodaření. Skutečnost k 31.12.2014 skončila
záporným saldem 56,212 tis. Kč.
Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách
v tis. Kč
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem

Schválený rozpočet
0
136,471
0
491,423
627,894
621,000
0
621,000

Rozpočet po změnách
0
75,32
0
556,950
557,025
613,237
0
613,237

Skutečnost
0
75,32
0
556,950
557,025
613,237
0
613,237

Podrobný rozpočet mikroregionu v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden
v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
Hospodaření mikroregionu se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.
Výbor svazku obcí mikroregionu v roce 2014 schválil dvě rozpočtová opatření.
Mikroregion Blaník neobdržel v roce 2014 žádnou dotaci.
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Přehled nejvýznamnějších položek rozpočtu
příjmy v tis. Kč
položka
4121

Neinv. př. transf. od obcí

556,450

výdaje v tis. Kč
položky
5011
5021
5031
5032
5139
5137
5163
5169
5167
5173
5162
5175
5222

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojištění sociální
Povinné pojištění zdravotní
Nákup materiálu
Drobný hmotný dlouh. majetek
Služby peněžních ústavů
Nákup služeb
Služby školení
Cestovné
Služby telekomunikací
Výdaje na pohoštění
Neinv. příspěvky občanským sdružením

300,000
30,000
75,000
27,000
14,809
16,112
3,139
22,363
1,750
83,801
8,963
1,000
28,800

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků mikroregionu
Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 - Rozvaha Obce - Úč OÚPO 3 – 02
zůstatky bankovních účtů
peněžní prostředky
závazky

v tis. Kč
- základní běžný účet

87,660

- zaměstnanci (nevyplacené mzdy)
- závazky soc. a zdrav. pojištění
- ostatní přímé daně

23,545
11,250
3,705

Mikroregion nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

II. Přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2014
Přezkoumání hospodaření mikroregionu Blaník – svazek obcí provedl Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor finanční kontroly se závěrem „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
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III. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že mikroregion v roce 2014 hospodařil v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválil v průběhu roku výbor svazku
obcí.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením svazku obcí a závěrečným účtem svazku obcí
Blaník ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2002 Sb., v platném znění, za rok 2014 souhlasit
bez výhrad.

V Louňovicích pod Blaníkem 11.5.2015

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické desce:
Sejmuto na elektronické desce:

Vypracovala: Marie Matoušková - účetní mikroregionu
Schválila: Ing. Růžena Kučerová – předsedkyně svazku
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