
Hodnotící zpráva k     návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.  

Název obce (DSO): Mikroregion Labské skály

IČ: 70909695
v tisících Kč 

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2019 s rokem 2018

r. 2018 r. 2019
rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

Příjmy celkem 171 101 -70 59,06

Výdaje celkem 102 148 46 145,10

Saldo -69 47 116 -68,12

2. Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.

Strana příjmů: pronájem party stanu a mobilního podia

Strana  výdajů:  výraznou  položkou  bylo  posouzení  proveditelnosti  založení  obecní  společnosti  pro
zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství

3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2019 a rozdíl oproti roku 2018

Příjmy po konsolidaci r. 2018 r. 2019
Rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

daňové 0 0 0 0,00

nedaňové 20 27 7 135,00

kapitálové 0 0 0 0,00

4. Stručný  komentář  k uvedeným  rozdílům.  Zejména  analýza  tvorby  vlastních  zdrojů  a  jejich
rozhodujících položek.

Viz v oddělení č. 2.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2019 a rozdíl oproti roku 2018

Přijaté transfery
r. 2018 r. 2019

rozdíl
2019 – 2018 2019/2018 (%)

151 74 -77 49,00

6. Stručný  komentář  k uvedenému  rozdílu.  Zejména  rozsah  a  struktura  prostředků  poskytnutých
z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu
kraje a konkrétní způsob jejich využití.

Rozdíl mezi rokem 2018 a 2019 je ten, že do našeho DSO vstoupila v roce 2018 obec Chuderov, která
vložila na začátku nejen členský příspěvek, ale i vstupní příspěvek. 

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2019 a v roce 2018

Výdaje po konsolidaci r. 2018 r. 2019
Rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

běžné 101 148 47 146,53

kapitálové 0 0 0 0,00



8. Stručný komentář  k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání  prostředků ze státního rozpočtu a ze
státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních
katastrof a jiných mimořádných událostí.

Vzhledem k tomu,  že  jsme  malý  dobrovolný  svazek obcí,  jedná  se  u  nás  spíše  o  zprostředkování
vlastních zkušeností, jak naše obce zviditelnit. 

9. Zhodnocení  zapojení  mimorozpočtových  zdrojů  (úvěry,  prostředky  vlastních  fondů,  výsledky
podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.

Nemáme žádný úvěr, žádné vlastní fondy a ani neprovozujeme podnikatelskou činnost.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2019 s rokem 2018

Mimorozpočtové zdroje r. 2018 r. 2019
rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

čerpání úvěrů 0 0 0 0,00 

zapojení vlastních účelových 
fondů

0 0 0 0,00

zapojení výsledků 
podnikatelské činnosti

0 0 0 0,00

11. Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací.

12. Výstižný  komentář  k provedenému  zhodnocení.  Celkové  zhodnocení  plnění  záměrů  rozpočtové
politiky,  rozpočtová  opatření  provedená  v průběhu  roku  a  zhodnocení  rozpočtových  výsledků.
Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Výraznou položkou byl výdej na posouzení proveditelnosti založení obecní společnosti pro zajištění
komplexních služeb v odpadovém hospodářství

Zpracoval: Renata Radvanová, 412557732, fin2@mujilove.cz
(jméno a příjmení, telefon, e-mail, podpis)

Schválil: Miroslav Kalvas

Datum: 5. června 2020

Vyvěšeno ve všech členských obcích mikroregionu.

Ve  stejném  termínu  bylo  vyvěšeno  v elektronické  podobě  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na

internetových stránkách všech členských obcí, včetně webové stránky Mikroregionu Labské skály.

V listinné podobě lze nahlédnout na městském úřadě v Jílovém ve 2. patře, v kanceláři č. 37 u paní Radvanové.
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