
Komentář k závěrečnému účtu roku 2021 
 

Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, 

Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí ,739 11, IČO: 69609926 

 
Úvod 

Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, je povinností svazku obcí po skončení kalendářního 

roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření svazku do závěrečného účtu. 

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů 

v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o 

dalších finančních operacích. Povinnou součástí závěrečného účtu při jeho 

projednání v orgánech svazku je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021, vypracována auditorem. 

 
Majetek svazku 

 

Předsedkyně Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy vydala plán inventur na 

rok 2021 včetně složení inventarizační komise pro provedení inventarizace 

majetku Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy v roce 2021 dle Směrnice č. 

1/2011 o inventarizaci. 

- hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2021 

- finančního majetku k 31.12.2021 

- pohledávek a závazků k 31.12.2021 

 

Zjištěné stavy byly odsouhlaseny s účetní evidenci, rozdíly nebyly zjištěny. 

 
Příjmy:  
 

Příjmy byly plněny na 101,51 %  

 

 

 členské příspěvky od obcí v částce 882 450,-Kč, 

 příspěvky na vydávání časopisu - Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy  

v částce 429 840,- Kč 

 příjmy za uvedenou inzerci v časopise Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy       

          v částce 101 040,-Kč. 

 

 

 

 



 

Výdaje: 

 

Byly  vynaloženy na: 

 

 příspěvek  Euroregionu Beskydy v částce 74 065,-Kč 

 vydávání časopisu - Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy v částce 566 400,- 

Kč 

 mzdy /dohoda o provedení práce/  v částce 120 000,-Kč 

 ostatní výdaje / audit, nákup materiálu, poplatky, přijaté faktury, ostatní 

služby, služby peněžních ústavů apod/ v částce 158 740,34 

 poskytnutý dar MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. v částce 100 000,-Kč 

 poskytnutá dotace Kulturnímu centru Frýdlant n.O.,p.o. v částce 300 000,-

Kč 

 

V roce 2021 byl vyúčtován poskytnutý dar v roce 2020 MAS  Frýdlantsko-

Beskydy. Byla realizována vratka finančních prostředků  na účet Zájmového 

sdružení Frýdlantsko-Beskydy v částce 79 514,- Kč. Z důvodu pandemické 

situace se nemohlo realizovat 11 projektů.   

 

 

Zůstatky na bankovních účtech  

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2021 částku 1 505 797,99,- Kč. 

Zůstatek na účtu ČNB činil k 31.12.2021 částku 871,20 Kč 

 

Přezkum hospodaření 
 

Přezkoumání hospodaření provedla a závěrečnou zprávu předložila auditorská 

společnost Moravskoslezský audit, s.r.o. Čs.legií 7, 702 00 Ostrava. 

 

 

 

 

Zpracovala: Kotasová Věra 

 

Přílohy: 

     -    Závěrečný účet za rok 2021 

     -    Rozvaha 

- Výkaz zisku a ztrát 

- Příloha 

- Inventarizační zpráva 

- Zpráva auditora 



 


