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KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ DSO
ZA ROK 2021
•
•
•

Účetní jednotka v roce 2021 účtovala
podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění
vyhlášky č. 410/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ČÚS v platném znění
Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny JMK.

Dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2021 nenastala žádná skutečnost
pro použití nových účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování.
Účetní jednotka neúčtuje o zásobách.
Dle § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem
rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky
by měnily finanční situaci účetní jednotky.
V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy
dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny
07,08 – Oprávky k dlouhodobému majetku. V případě dlouhodobého majetku, který je
odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu bylo účtováno o
časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 – Transfery
na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67Výnosy z transferů. V roce 2021 se odpisy provádějí a účtují 1x ročně a to k 31.12.
daného roku. V roce 2015 byla zrušena 5% zbytková hodnota majetku a doba
odepisování byla prodloužena na 15 let.
Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2021 na základě
schváleného rozpočtu. Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která
vycházela z aktuálních potřeb dso a změn ve struktuře příjmů a výdajů.
Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan nedošlo v roce 2021
k neočekávaným výkyvům, stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické
změny, které by ovlivnily finanční hospodaření mikroregionu v roce 2021.
V roce 2021 vznikl kladný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši 251.tis.Kč (dle Výkazu zisku a ztrát).

Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2021 (dle výkazu FIN
2-12M) :
 Část příjmová v celkové výši 9 333.tis.Kč byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 1
793.tis.Kč, příjmy z poskytování služeb ve výši 603.tis.Kč, dar z nadace ČEZ ve výši
450.tis.Kč, investiční dotace ve výši 1 317.tis.Kč, neinvestiční dotace ve výši 4 720.tis.Kč,
převod z rozpočtových účtů ve výši 450.tis.Kč.
 Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2021 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru.
 Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního
ruchu, vzhledem k nepříznivé pandemické situaci podpoře webového profilu,
facebookového profilu a televizního zpravodajství. Dalším výdajem byl nákup kontejnerů
a nádob na separovaný odpad z velké části hrazený z dotace.
 Výdaje v roce 2021 činily 9 317.tis.Kč.
 Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu
s uzavřenými smlouvami o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel,
ke kterému byly tyto finanční prostředky poskytnuty.
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