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Svazek obcí''Mikroregion Morkovsko"
Náměstí 115. 768 33 Morkovice-Slížany

Závěrečný účet'' M ikroreg ionu Morkovsko''
za rok 20L2
Závěrečný účet''Mikroregionu Morkovsko'' je zpracován na základě ustanovení $ 17
zákona č. zsotzooo sL', o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůVe znění
pó'oe:si.n změn a doplňků a je v souladu s 5 53 zákona č. t28/20o0 Sb', o obcích
[ou".ňr zřízení) Ve znění pózdějších změn a doplňků předložen valné hromadě
''Mikroregionu Morkovsko'' k projednání.
Závérečnýúčet''Mikroregionu Morkovsko'' má následující členění:
1) údaje o plnění rozpočtu
2) údaje o tvorbě a použitífondú
si nosboaaYení zYízených nebo založených právnických osob
4) vyúčtovánírinanĚnil; "'i;ňďte stáínímu rozpočlu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu
kraje a rozpočtůmobcí
Přílohu' závěrečného účtutvoří Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
"Mikroregionu Morkovsko" za rok2oL2 a účetnízávérka'

7' Plnění rozpoětu
Pfllmy:
rozpočet
skutečnost
plnění
Výdaje:

'ó'póč"t
skutečnost
pinEní
Financování:
rozpočet
skutečnost
plnění

83 000,00 Kč
B1 456'95 Kč
98,L4 o/o
59 000,00 Kč
46 13Z,QQ líč
78,20

o/o

-24 000,00 Kč
-35 319,95 Kč
L47,OO o/o

Úoa;e o plnění rozpočtu př'rjmů a výdajů v plném členěnípodle rozpočtovéskladby tvoří
přílohu č.2.

z. Údaie o tvorbě a použitífondťt

Mikroregion Morkovsko nevytváří účelovéfondy

3, Hospodaření zřízených nebo zatoženýc'| nrávnic.kÝ9h osob
Mikrorégion Morkovsko ňezřídil, ani nezaložil žádnou právnickou osobu

4, Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpoětu, rozpoětu státních fondŮ,
rozpoětu kraje a rozpoětům obcí
Finančnívztahy k rozpočtůmobcí
člensképříspěvky

rozpočet
Kč

50 o0o,-

skutečnost
50 000,- Kč

5. Hospodaření m ikroreg ionu Morkovsko
Hospodaření mikroregionu skončilo se ztrátou - 221 980,15 Kč'
Yýkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č.3.
Rozvaha tvoří přílohu č.+.
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Pavel Čech
předseda mikroregionu

Přílohy:
'Zpráva

č.1
č.)
č.3
č.4
č.5

pjnění

o výsledku přezkoumání hospodař-ení mikroregionu
př'ljmů a výdajů v plném členění

'o.pbčtu
a ztráty
Yýkaz zisku
Rozvaha
Příloha

na obecním úřadě
Vyjádření k závěrečnému účtuje možno podat písemně do 7.5'2ot3
v'Éačlavicíchnebo na zasedání valné hromady dne 9.5.2013

Vyvěšeno: 23.o4'2ot3

Sňato:

09.05'2013

