NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
MIKROREGION CHEBSKO
Mikroregion Chebsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí na základě rozhodnutí zastupitelstev
zúčastněných obcí a byl registrován Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 8.12.2003. Práva a
povinnosti se řídí zakladatelskou smlouvou a Stanovami ze dne 22.10.2003, ve znění pozdějších
změn.
V kalendářním roce 2019 byly členy Mikroregionu tyto obce:
Město Cheb, Město Skalná, Obec Dolní Žandov, Obec Libá, Obec Lipová, Obec Milíkov, Obec Odrava,
Obec Okrouhlá, Obec Pomezí nad Ohří, Obec Poustka, Obec Třebeň, Obec Tuřany.
Výše členských příspěvků jednotlivě na města a obce od 1.1.2016:
Cheb

120.000,-

Skalná 15.000,-

Dolní Žandov

15.000,-

Libá

5.000,-

Lipová 5.000,-

Milíkov 5.000,-

Odrava

5.000,-

Okrouhlá 5.000,-

Pomezí 5.000,-

Poustka 5.000,-

Třebeň

5.000,-

Tuřany

5.000,-

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis. Kč)
Schvál.rozpočet

Uprav.rozpočet

Plnění k 31.12.

% plnění

Třída 2 – Nedaňové

41

42

42

100

Třída 4 – Přij.transfery

609

619

619

100

Příjmy celkem

650

661

661

100

Třída 5 – Běžné výdaje

673

674

636

94

Výdaje celkem

673

674

636

94

Uhrazená spl.půjček

0

0

0

0

Změna stavu na BÚ

23

13

-25

-199

Financování celkem

23

13

-25

-199

Třída 8 – Financování

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (FIN 2-12 M, Rozvaha, VZZ). Veškeré výkazy jsou
k nahlédnutí v sídle Mikroregionu.

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech u ČS a.s. k 31.12.2018 byl 112.407,46 Kč.

Vyúčtování fin.vztahů ke st.rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Poskyt.

Účel

ÚZ

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

Obce

Příspěvky

4121

310.465,-

310.465,-

100,00

KK

Přísp.na mzdu manaž.

4122

308.770,-

308.770,-

100,00

619.235,-

619.235,-

100,00

CELKEM

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2019
Účet

Název účtu

Zůstatek

Odběratelé

16.500,-

Zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně

24.507,10.192,4.396,4.470,-

Aktiva
311
Pasiva
331
336
337
342

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chebsko za rok 2019.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolory KÚKK. Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí v termínu 05.06.2020.
ZÚ byl schválen s výhradami a návrhem následujících opatření:
- Rozpočet pro rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce, ostatní povinně zveřejňované
dokumenty budou zveřejňovány na úředních deskách členských obcí a MCH v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb. následovně:
§39, odst. 4) obcí zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a
na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na
zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění
návrhu. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Zveřejnění
musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
§39, odst. 5) Svazek obcí zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do
30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění,
s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu
rozpočtu.

§39, odst. 6) Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních
deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu
rozpočtu. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové
skladby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
§39, odst. 7) Svazek obcí zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění s uvedením, kde byl
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem
musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

§39, odst. 9) Svazek obcí zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových
stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na
úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění
příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a
závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného
účtu.
§39, odst. 10) Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně vyvěsí na úředních deskách
členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení
závěrečného účtu za další rozpočtový rok.

V Chebu dne 05.06.2020

