
 

 
 

 

Závěrečný účet  
 

Svazku obcí mikroregionu Uni čovsko, I ČO: 71242678, Masarykovo nám. č.1, 783 91 Uničov 
( dále „SOMU“) za rok 2009 

 
Závěrečný ú čet obsahuje :  

 
1. hodnotící zprávu,   
2. údaje o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů v plném členění dle rozpo čtové skladby - rekapitulaci 

hospoda ření za období 1-12/2009,  
3. zprávu o výsledku p řezkoumání hospoda ření Svazku obcí mikroregionu Uni čovsko, I ČO: 71242678, 

Masarykovo nám. č.1, 783 91 Uničov.  
 
1. Hodnotící zpráva finan čního hospoda ření Svazku obcí mikroregionu Uni čovsko za rok 2009 
 
Podkladem pro vyhodnocení výsledku hospoda ření je souhrn údaj ů z ročních a finan čních výkaz ů.  
Počáteční stav k 1.1.2009: 755 107,61  Kč. Příjmy celkem 349 371,46 Kč, z toho daňové příjmy : 0,00 Kč, nedaňové 
příjmy : 54 371,46 Kč – v tom příjmy z úroků 371,46 Kč, kapitálové příjmy 0,00 Kč, přijaté dotace : 295 000,00 Kč, 
z toho : 95 000 Kč neinvestiční dotace od jiných obcí, 200 000,00 Kč dotace z Programu obnovy venkova na vzdělávací 
seminář.  
Výdaje celkem 461 218,75 Kč , z toho běžné 461 218,75 Kč, kapitálové (investiční) výdaje 0,00 Kč. Zůstatek k 
31.12.2009 : 643 260,32 Kč.  
 
Souhrnné zhodnocení  finan čního hospoda ření - porovnání výsledk ů dosažených v p říjmové a výdajové části 
rozpo čtu obce v roce hodnoceném s výsledky za rok p ředcházející.  
Příjmy v roce předcházejícím (2008) činily celkem  419 078,09 Kč, což je o 69 706,63 Kč více než v roce hodnoceném, 
výdaje v roce předcházejícím (2008) činily celkem 573 668,30 Kč, což je o 147 799,55 Kč více než v roce hodnoceném. 
Zůstatek k 31.12.2008 : 755 107,61 Kč, což je o 118 847,39 Kč více než v roce hodnoceném.  
 
Plnění záměrů rozpo čtové politiky, rozpo čtová opat ření provedená v pr ůběhu roku, zhodnocení dosavadních 
rozpo čtových výsledk ů, zapojení mimorozpo čtových zdroj ů (např. úvěry, jejich podíl na celkových výsledcích a 
porovnání jejich výše s p ředchozími roky).  
Původní rozpočet schválený ve výši 850 000 Kč, rozpočet po změnách ke konci roku ve výši 1 050 000 Kč. Úpravy 
v příjmech třídy 2 : bez změny, třídy 4 : navýšení o   200 000 Kč a to v souvislosti s přijatou dotací z POV ve výši 200 
000 Kč. 
V roce hodnoceném byla provedena rozpočtová opatření měnící výši příjmů a výdajů nebo měla charakter přesunu 
rozpočtových prostředků ve třech měsíčních obdobích, obsahujících celkem pohyb čítající 4 položky.  
V roce hodnoceném nebyly přijaty žádné finanční výpomoci od peněžních ústavů, či jiných fyzických či právnických 
osob. Nebyl čerpán žádný úvěr.  
 
Analýza tvorby vlastních p říjmů a rozhodujících položek, srovnání dynamiky p říjmů v daném roce s rokem 
minulým.  
Celkové vlastní příjmy jsou tvořeny příjmy z úroků na  běžném účtu, příjmy z poskytnutých služeb, a z přijatých 
neinvestičních darů. V roce hodnoceném 54 371,46 Kč, což je 5 293,37 Kč méně než v roce minulém. Dále jsou příjmy 
tvořeny z přijatých dotací od obcí.  
 
Hodnocení dotací poskytnutých ze státního rozpo čtu – komentá ř k rozsahu a struktu ře těchto prost ředků 
v porovnání s p ředcházejícími roky , konkrétní zp ůsob jejich využití.  
Z rozpočtu kraje byla ve sledovaném roce na základě smlouvy č. 2009/01449/OSR/DSM ze dne 15.7.2009 o poskytnutí 
příspěvku v rámci Programu obnovy venkova – v rámci dotačního programu OP 2 – Podpora venkovského 
společenstva poskytnuta účelová neinvestiční dotace v celkové výši 200.000,00 Kč, jejímž účelem byla realizace 
projektu.„Vzdělávací a poznávací seminář pro zástupce samospráv mikroregionů Uničovsko, Litovelsko a Šternbersko“. 
Celkové náklady na uvedený projekt činily 360 800,00 Kč. 
 
Využití prost ředků převedených obci z rozpo čtu jednotlivých kapitol státního rozpo čtu, pop ř. z rozpo čtu kraje.  
Poskytnuté prostředky byly použity v souladu se smlouvami. V rámci finančního vypořádání dotace za rok 2009 nebyly 
poskytovali vraceny žádné nevyužité finanční prostředky.  
 
Hodnocení na stran ě výdaj ů zvláš ť za běžné výdaje a kapitálové výdaje , zam ěření na čerpání prost ředků ze 
státního rozpo čtu a ze státních fond ů, pop ř. z jiných mimorozpo čtových zdroj ů.  
 



Výdaje běžné činily v hodnoceném roce 461 218,75 Kč, z toho dle rozpočtové skladby v PARAGRAFECH : na 
komunální služby 459 656,25Kč, ostatní finanční operace 1 562, 50 Kč. Čerpání prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu nelze hodnotit, protože v roce sledovaném nebyly předmětem příjmů.  
 
Rozbor hospoda ření příspěvkových organizací provedený v sumá řích podle jednotlivých odv ětví, uveden podíl 
PO hospoda řících v roce se ziskem či hospoda řících se ztrátou na celkovém po čtu p řísp. organizací, v četně 
návrhu na řešení ztrátovosti.  
Nelze hodnotit - SOMU nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci  
 
Komentá ř výkyvu ve vývoji finan čního hospoda ření v pr ůběhu hodnoceného roku a odchylky od zám ěrů 
schváleného rozpo čtu.  
Finanční hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s navrženým rozpočtem. K jeho rozpočtovým změnám  
docházelo zejména v rámci přijatých dotací a následně pak jejich čerpání. K  drobným úpravám docházelo na 
paragrafech v rámci jednotlivých položek dle vývoje potřeb. 
 
Informace o majetku.  
Organizační jednotka nemá zřízenou pokladnu, nedisponuje pokladní hotovostí, nevlastní ani neeviduje žádné zboží 
ani materiál na skladě. 
Vykazovaný majetek byl pořízen v rámci POV 2006 a v souladu s podmínkami uvedeného programu je org. jednotka 
vlastníkem takto pořízeného majetku. Jedná  se o dokumentace Programu obnovy venkova, které byly na základě 
dohod o výpůjčkách poskytnuty do výpůjčky, tj. do bezplatného užívání na dobu určitou do 31.12.2011 zúčastněným 
obcím. Další vykazovaný majetek byl pořízen v rámci operačního programu SROP, název projektu - Propagační 
materiály Mikroregionu Uničovsko a v souladu s podmínkami uvedeného programu je org. jednotka vlastníkem takto 
pořízeného majetku. Jedná se o informační tabule, které byly na základě dohod o výpůjčkách poskytnuty do výpůjčky, 
tj. do bezplatného užívání na dobu určitou do 31.12.2010 zúčastněným obcím. 
 
 
2. Údaje o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů v plném členění v roce 2009 dle rozpo čtové skladby    

                                                            Kč 

PŘÍJMY  

§ Položka Název položky Rozpo čet 
schválený  

Rozpo čet 
upravený 

Výsledek od 
počátku 

roku 

Plnění v  
% 

- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   95 000,00 95 000,00 95 000,00 100,00 
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb  0,00 0,00 44 000,00   
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 10 000,00   

6310 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 3 000,00 371,46 12,38 

PŘÍJMY CELKEM  98 000,00 298 000,00 349 371,46 117,24 

VÝDAJE  

§ Položka Název položky Rozpo čet 
schválený  

Rozpo čet 
upravený 

Výsledek od 
počátku 

roku 
Čerpání 

v % 
3639 5021 Platy zaměstnanců v prac poměru 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  1 000,00 1 000,00 350,00 35,00 
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  25 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
3639 5163 Pojištění 7 250,00 7 250,00 7 250,00 100,00 
3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 465 000,00 387 056,25 83,24 
3639 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 
3639 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
3639 5901 Nespecifikované rezervy 654 750,00 479 750,00 0,00 0,00 
6310 5163 Poplatky za vedení účtu 3 000,00 3 000,00 1 562,50 52,08 

 
VÝDAJE CELKEM  850 000,00 1 050 000,00 461 218,75 43,93 

  

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍM Ú ČTU 
Počáteční stav k 1.1.2009 755 107,61 
Příjmy 349 371,46 
Výdaje 461 218,75 

Zůstatek k 31.12.2009 643 260,32 
 
 
 
 
 



 
3. Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření Svazku obcí mikroregionu Uni čovsko,   
 
Svazek obcí mikroregionu Uni čovsko nechal hospoda ření za rok 2009 p řezkoumat pov ěřenými pracovníky 
Krajského ú řadu Olomouckého kraje. P řezkoumání hospoda ření prob ěhlo dne 10. 5. 2010 v kancelá ři Krajského 
úřadu v Olomouci. Bylo provedeno na základ ě zákona č. 420/2004 Sb., o p řezkoumání hospoda ření územních 
samosprávných celk ů a dobrovolných svazk ů obcí. 
 
Ve zprávě se uvádí toto zjišt ění: 

Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2009 podle § 2 a 3 zákona nebyly zjišt ěny 
chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) 

Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, IČO: 71242678, 
Masarykovo nám. č.1, 783 91 Uničov, označena č.j.SpZn:.KÚOK/61108/2009/KŘ-K/7346, Č.j.:KUOK 1033/2010 je 
součástí závěrečného účtu při jeho závěrečném projednávání na valné hromadě. 

Připomínky k záv ěrečnému ú čtu za rok 2009 mohou být uplatn ěny bu ď písemn ě ve lhůtě od  

17. 5. 2010 do 1 . 6. 2010 nebo ústn ě na nejbližším zasedání valné hromady. 

 
Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2009 bude uzav řeno vyjád řením valné hromady:  
 

- souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 

 

 

 
Za Svazek obcí mikroregionu Uni čovsko: Ing. Jarmila Kaprálová, p ředsedkyn ě SOMU  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Potvrzení  o zve řejnění:    
 
 
Obec ……………………………… 
 
Na úřední i elektronické desce: 
 
- vyv ěšeno dne: 17. 5. 2010 
  
- sejmuto dne: 1. 6. 2010 
 
 


