
1 

 

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska 

Na Náměstí 106, Osoblaha 793 99, IČ 75137925 
    

Zpráva o hospodaření za rok 2010 

 

1. Plnění rozpočtu: 

Rozpočet příjmů a výdajů v roce 2010 byl upraven rozpočtovými opatřeními č. 1 ze dne 17.08.2010 

a č. 2. ze dne 07.12. 2010 

2. Účelové fondy Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska netvoří  

3. Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům územně samosprávných 
celkům: 

V uvedeném období byly čerpány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a od RR NUTS II MSK 
2007 – 2013.  
V roce 2010 byla vrácena obci Slezské Rudoltice částka 155.000,-Kč – jako uhrazená splátka 
krátkodobých přijatých půjčených prostředků. 
 

Roční členský příspěvek činí na základě stanov 5,- Kč na obyvatele obce. Tento členský příspěvek 
uhradily všechny členské obce kromě obce Bohušov. 

Přehled příjmů k 31. 12. 2010 

Neinv.přijaté transfery od obcí –člen.příspěvky  848.594.- Kč      

Neinvestiční přijaté dotace od kraje   49.900.- Kč 

Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad  156.560,87 Kč  

Příjmy z úroků      862,70 Kč 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků   6.000.- Kč                           

Příjmy celkem:                                 1.161.917,57 Kč 

 

Přehled výdajů k 31. 12. 2010 

Úhrady sankcí      1.000.-Kč 

Služby peněžních ústavů    1.782.-Kč 

Výdaje z finan.vypořádání min.let   78.299.-Kč   

Plat zaměstnanců v pracovním poměru   239.959.-Kč 

Ostatní platby za provedenou práci   36.500.-Kč 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem  87.267.-Kč  
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Drobný hmotný dlouh.majetek    10.119.-Kč 

Nákup materiálu     9.528.-Kč 

Služby pošt      2.044.-Kč 

Služby telekomunikací     800.-Kč 

Nájemné      18.336,10 Kč 

Nákup ostatních služeb     539.747.-Kč 

Cestovné      1.551.-Kč 

Pohoštění        65.-Kč 

Poskytované zálohy vlastní     -0,01 Kč 

Zaplacené sankce     1.163.-Kč 

Platby daní a poplatků     780.- Kč  

Výdaje celkem:       1.028.940,09 Kč 

 

Přehled financování k 31.12. 2010 

Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků  55.000.-Kč 

Změna stavu krátk.prostředků na BÚ   22.022,52 Kč 

Financování celkem     132.977,48 Kč 

 

Nevyplacené mzdové náklady za prosinec 2010 56.888.-Kč 

 

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu 

 u ČSOB, a.s. Poštovní spořitelny ke dni 31. 12. 2010  činí      346 686,32 Kč. 

Zůstatek pokladní hotovosti  

ke dni 31.12.2010                   činí   0,- Kč 

4. Doplňující informace o majetku 

K 31.12.2010 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku DSO na základě příkazu 

předsedkyně svazku./viz příloha 

. 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 provedl KÚ Moravskoslezského kraje – Odbor kontroly a 
interního auditu dne 14.3.2011 kontrolní skupinou pod vedením Ing. Miroslavy Šlegrové. Ze zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO vyplynuly chyby a nedostatky a bylo uloženo opatření 
k nápravě chyb a nedostatků. /viz příloha/ 
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Projednáno členskou schůzí dne 28.4.2011 

Usnesením č. …………………………….. schváleno většinou hlasů. 

 

Zveřejněno na úřední desce OÚ ………................................................................................. 

pod evidenčním číslem zveřejňované písemnosti: …………  

vyvěšeno dne : …………………… 

sňato dne: ……………………. 

 

 

 

 

Božena Mruzíková   Jaroslav Kubánek   Luděk Volek  
předsedkyně DSO   místopředseda DSO   místopředseda DSO 
 
 
 
 
 
 
přílohy: závěrečný účet příjmů a výdajů 

zpráva o výsledku kontroly hospodaření 
zápis revizní komise 
zápis inventarizační komise 


