
 

1. Plnění rozpočtu 

Hospodaření DSO Mutěnka se řídilo v roce 2021 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako
schodkový s objemem příjmů ve výši 16.200 Kč a výdajů ve výši 118.700 Kč. Rozdíl ve výši 102.500 Kč
byl financován z přebytků hospodaření minulých let. V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové
opatření, jehož výsledkem bylo zvýšení rozpočtových příjmů na 177.200 Kč a zvýšení rozpočtových
výdajů na 174.100 Kč. Upravený rozpočet byl tedy přebytkový.

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

2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace

K 31.12.2021 byla dosažena skučetná výše příjmů 178.238,00 Kč, což představovalo plnění na upravený
rozpočet 100,6 %. Skutečně realizované výdaje činily 146.817,50 Kč, tj. 84,3 % upraveného rozpočtu.
Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu DSO Mutěnka v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v příloze č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2021.    

Pozemky 

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

(uvedeno v pořizovacích cenách)

3. Vyúčtování finančních vztahů  

Z rozpočtu DSO Mutěnka nebyly poskytnuty žádné dotace.

Stavby             23 636 616,36 Kč 

Peněžní fondy nejsou tvořeny. 

Celková aktiva (brutto)

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA ČR č.
373, odpovědný auditor Martin Kassay, MSc., oprávnění KA ČR č. 2488, na základě smlouvy ze dne
11.6.2021. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Dobrovolný svazek obcí Mutěnka v roce 2021 neprovedl žádné finanční vypořádání dotací, vyúčtování
vztahů k rozpočtu kraje, obcí a k hospodaření dalších osob. 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Mutěnka 
jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření 
není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 
uvedenými v bodě III. této zprávy.

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

              1 009 793,65 Kč 

Dobrovolný svazek obcí Mutěnka 
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

IČO: 72057980

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

           25 848 847,89 Kč 

Nedokončený dlouhodobý majetek                                -   Kč 

K 31.12.2021 Dobrovolný svazek obcí Mutěnka vlastnil níže uvedený majetek: 

Krátkodobé pohledávky                                 -   Kč 
                 354 336,78 Kč 

Ke sledovanému datu svazek vykazoval celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek
19,571 mil. Kč. Tato hodnota je tvořena v plné výši transfery.  

Zůstatek běžného účtu



Vyvěšeno dne: Sňato 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. Předpokládaný termín jednání výboru DSO
Mutěnka je v období od 9. do 14.6.2022 na Městském úřadě v Kyjově. Přesný termín bude zveřejněn na
www.mutenka.cz.

předseda DSO Mutěnka 
MVDr. Dušan Horák, v.r.

"Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Mutěnka za rok 2021 jsme 
nezjistili žádné chyby a nedostatky." 

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).

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a 
odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně 
spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku obcí 
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka jako celku.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na 
následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Mutěnka za rok 2021 jsme nezjistili 
významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.



 

OdPa SpPo Text                          Rozpočet Uprav. rozpočet Skutečnost Plnění v %

Příjmy
2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 200,00 16 200,00 17 238,00 106,41
2219 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 161 000,00 161 000,00 100,00

Příjmy celkem 16 200,00 177 200,00 178 238,00 100,59

Financování 
8115 102 500,00 -3 100,00 -31 420,50 1 013,56

118 700,00 174 100,00 146 817,50 84,33

2219 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00
2219 5031 Sociální pojištění - zaměstnavatel 7 500,00 7 500,00 7 440,00 99,20
2219 5032 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 2 700,00 2 700,00 2 700,00 100,00
2219 5163 Pojištění odpovědnosti 7 000,00 7 700,00 7 619,50 98,95
2219 5166 6 100,00 6 100,00 6 050,00 99,18
2219 5169 42 800,00 96 500,00 72 479,00 75,11
2219 5365 0,00 1 000,00 360,00 36,00
6310 5163 3 500,00 3 500,00 1 188,00 33,94
6399 5362 4 100,00 4 100,00 3 981,00 97,10

118 700,00 174 100,00 146 817,50 84,33

Financování 

118 700,00 174 100,00 146 817,50 84,33

354 336,78 Kč    

Výdaje celkem 

CELKEM VÝDAJE

Zůstatek běžného účtu KB  

Výdaje

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Platby daní a poplatků obcím - správní popl.
Služby peněžních ústavů 
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 

Dobrovolný svazek obcí Mutěnka, IČO:  72057980

ČERPÁNÍ  ROZPOČTU  k 31.12.2021  (v Kč) 

změna stavu peněžních prostředků 

CELKOVÉ ZDROJE


