
*1)
Samostatné hmotné movité věci a soubory těchto věcí                  848 101,10 Kč 

Návrh záv ěrečného ú čtu za rok 2016
Dobrovolného svazku obcí Mut ěnka 

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, ČR
IČO: 72057980

Krátkodobé pohledávky                                  -   Kč 
                 485 045,18 Kč 

Ke sledovanému datu svazek vykazoval celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek
22,229 mil. Kč. Tato hodnota je tvořena v plné výši transfery.  

Peněžní fondy nejsou tvořeny. 

Celková aktiva (brutto)

4. Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření

"P ři přezkoumání hospoda ření dobrovolného svazku obcí DSO Mut ěnka za rok 2016 jsme 
nezjistili žádné chyby a nedostatky." 

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA ČR č.
373, odpovědný auditor Ing. Vladimír Bobek, na základě smlouvy ze dne 21.7.2016. Závěrečné vyjádření
auditora:

Dobrovolný svazek obcí Mutěnka v roce 2016 neprovedl žádné finanční vypořádání dotací, vyúčtování
vztahů k rozpočtu kraje, obcí a k hospodaření dalších osob. 

3. Vyúčtování finan čních vztah ů  

Pozemky 
Stavby

              1 054 335,55 Kč 
            23 563 782,73 Kč 

           26 112 597,89 Kč 

Nedokončený dlouhodobý majetek                  161 333,33 Kč 

*1) - V průběhu roku 2016 uskutečnil DSO Mutěnka rekonstrukci části cyklostezky v rámci Opatření proti
prorůstání přesličky v celkové hodnotě 1,046.529 Kč. O tuto částku byla navýšena hodnota stavby.

Z rozpočtu DSO Mutěnka nebyly poskytnuty žádné dotace.

(uvedeno v pořizovacích cenách)
K 31.12.2016 Dobrovolný svazek obcí Mutěnka vlastnil níže uvedený majetek: 

Zůstatek běžného účtu

1. Plnění rozpo čtu 

Hospodaření DSO Mutěnka se řídilo v roce 2016 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako
schodkový s objemem příjmů ve výši 69.100 Kč a výdajů ve výši 122.700 Kč. Rozdíl ve výši 53.600 Kč
byl financován z přebytků hospodaření minulých let. V průběhu roku byla schválena tři rozpočtová
opatření, jejichž výsledkem bylo snížení rozpočtových příjmů na 34.400 Kč a zvýšení rozpočtových
výdajů na 1,491.300 Kč. Rozpočtová opatření souvisela především s platbou daní za prodej nemovitého
majetku z předchozího roku a s opravou povrchu části cyklostezky - opatření proti prorůstání přesličky. 

Všechny příjmy a výdaje byly uskutečňovány v hlavní činnosti. Hospodářskou činnost Dobrovolný svazek
obcí Mutěnka nevykonával.   

2. Hospoda ření s majetkem a další finan ční operace

K 31.12.2016 byla dosažena skučetná výše příjmů 34.430,51 Kč, což představovalo plnění na upravený
rozpočet 100,09 %. Skutečně realizované výdaje činily 1,463.223,29 Kč, tj. 98,12 %. Údaje o plnění
příjmů a výdajů rozpočtu DSO Mutěnka v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze
č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2016.    



předseda DSO Mutěnka 

Sňato dne: Vyvěšeno dne: 

Tento závěrečný účet je nutno zveřejnit podle § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na
internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcích. Připomínky k
závěrečnému účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání výboru
tohoto svazku nebo ústně na zasedání výboru svazku obcí (dne 29.5.2017 v kanceláři starosty města
Kyjova). 

MVDr. Dušan Horák, v.r.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Kompletní znění
zprávy, vč. příloh, je vzhledem ke své rozsáhlosti dostupné na internetu (www.mutenka.cz a úředních
deskách jednotlivých členských obcí DSO Mutěnka).


