
Závérečný účet "Mikťoregionu Morkovsko" za rok20l6

Závéreěný účet ,,Mikroregionu Morkovsko" je zpracován na základé ustanovení § 17 zákona

č.25012000 Sb., o .-poltových pravidlech územních rozpočtů ve znéni pozdějších zmén a

doplňků a je v souladu s § j: ,ákonu č, I28l2O00 Sb., o obcích (obecní zŤizeni) ve znění

pozdějších změn a doplikri předložen valné hromadě "Mikroregionu Morkovsko" k

projednání.

Závérečný účet "Mikroregionu Morkovsko" má následující členění:

1) údaje o plnění rozpočtu
2) údaje o tvorbě a použití fondů

:j norpoa aíeni zíiiených nebo založenýchprávnických osob

4) vyúčtování finančních vztahi t e siatnimu rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu

kraje a rozpočtům obcí
přílohu č. 1 závěrečného účtu tvoří

"Mikroregionu Morkovsko" za rok 2016,

1. Plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

549 700,00 Kč
541 458,62Kč

99,59 Yo

426 700,00 Kč
374 670,43 Kě

Příjmy:
rozpočet
skutečnost
plnění

Výdaje:
rozpočet
skutečnost
plnění

Financování:
rozpočet
skutečnost

87,8I oÁ

-123 000,00 Kč
-I72 788,|9 Kó

pl"ě"í 140,48 Yo

úaa3e o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby tvoří

přílohu č. 2.

Z. Údaje o tvorbě a použitífondů
Mikroiegion Morkovsko nevytváří účelové fondy

3.HospoclařenízřízenýchnebozaloženýchprtÍvni.ckýchosob
vtit roiegion Morkovslo nezřídil , aninéza\ožil žádnou právnickou osobu

4. Vyúčtování ftnančních vztahů ke stútnímu rozpočtu, rozpoČtu Stótních fondŮ, rozPoČtu

krnju, rozpočtim obcí a k hospodaření dalších osob

Finanční vztahy k rozpočtům obcí
rozpočet

188 700,- Kč
skuteěnost

188 000,- Kččlenské příspěvky



5. Hospoclaření mikroregionu Morkovsko
Hospodaření mikroregionu skončilo ziskem 31226,19 Kě,

Yýkazzisku a ztráý tvoří přílohu č. 3.

/fu
Mgr. Pavel Horák

předseda mikroregionu

přílohy: ě.I zprávao výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu

č. 2 pinění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění (FIN 2_12)

ě.3Yýkaz zisku a ztráty
č. 4 Rozvaha
ě. 5 příloha k účetní závěrce

vyjádření k závěrečnému účtu je možno podat písemně na obecním úřadě v Morkovicích

nebo na zaseďáni valné hromady.

Vyvěšeno: I|.5.2017
Sňato:


