MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO
Se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Dobrovolný svazek obcí, IČ: 70908222

www.mikroregion.info
Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

V Chotyni dne 22. 05. 2013
Příloha č. 3 – k Závěrečnému účtu za rok 2012

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU
Závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2012
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 17) svazek obcí
souhrnně zpracovává údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a
obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření svazku obcí a hospodaření s jeho majetkem.
Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn ve všech členských obcích svazku
nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v příslušném orgánu svazku obcí. Návrh závěrečného účtu včetně
komentáře se vyvěšuje v jednotlivých obcích mikroregionu, minimálně však na úřední desce v sídle mikroregionu
a v sídle kontaktní obce, dále pak na internetových stránkách www.mikroregion.info. Přílohy návrhu závěrečného
účtu jsou k nahlédnutí na kontaktní adrese mikroregionu: Obecní úřad Chotyně, č.p. 163, 463 34 Hrádek nad
Nisou, v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě (+420 724 179 805).
Tímto oznámením zveřejňuje Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (IČ: 70908222) návrh Závěrečného
účtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2012 a připomínky k tomuto návrhu mohou občané
uplatnit písemně ve lhůtě do 17. června 2013 na adresu: Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko, Obecní úřad
Chotyně č.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo ústně přímo při na jednání Členské schůze Mikroregionu
Hrádecko – Chrastavsko konané dne 18. června 2013 v obci Janovice v Podještědí, v souladu s uveřejněnou
pozvánkou.
Po projednání a schválení návrhu závěrečného účtu se tento návrh stává Závěrečným účtem
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2012 a následně k němu bude doplněna a přiložena Doložka o
schválení.
Závěrečný účet tvoří:
Závěrečný účet za rok 2012 (zveřejňuje se spolu s tímto oznámením)
a) Tisková sestava účetního programu obsahující potřebné údaje o ročním hospodaření (sestava ke dni 22. 05.
2013)
b) Komentář Závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2012
Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 (nezveřejňuje se, informace obsaženy
v komentáři a celé znění je k nahlédnutí na kontaktní adrese, viz text výše)
Příloha č. 2 – Neobsazeno (vysvětlení viz komentář)
Příloha č. 3 – Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok
2012 (zveřejňuje se)
Příloha č. 4 – Doložka o schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2012
(nezveřejňuje se)

Jana Mlejnecká v. r.
předsedkyně Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
Vyvěšeno dne:

Razítko a podpis:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Kontaktní adresa a ostatní informace:
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
Obecní úřad Chotyně č.p. 163
463 34 Hrádek nad Nisou

~1~
Internet:
E-mail:
Tel.:

www.mikroregion.info
ou.chotyne@volny.cz
+420 724 179 805

IČ:
Banka:
Číslo účtu:

70908222
Česká spořitelna, a.s
0985461329/0800
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MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO
Se sídlem: MČstský úĜad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Dobrovolný svazek obcí, Iý: 70908222

www.mikroregion.info
ZávČreþný úþet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

V Chotyni dne 22. 05. 2013
ZávČreþný úþet za rok 2012 – b)

KOMENTÁě
ZávČreþný úþet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2012
Po skonþení kalendáĜního roku se údaje o roþním hospodaĜení územního svazku obcí souhrnnČ zpracovávají do
závČreþného úþtu (§ 17 zákona þ. 250/200 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ). ZávČreþný úþet je finanþní dokument, resp. tisková sestava, jehož souþástí je tento komentáĜ. PĜílohami
závČreþného úþtu je Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení, Oznámení o zveĜejnČní a Doložka o schválení.
ZávČreþný úþet je dokument sestavený ke dni 22. 05. 2013.
Tento komentáĜ slouží k vysvČtlení nČkterých údajĤ a informací uvedených v závČreþném úþtu, resp. tiskové
sestavČ tak, aby dodržoval strukturu v souladu se zákonem a aby srozumitelný i neekonomickým expertĤm.
1. HospodaĜení mikroregionu
1.1 a 1.2 PlnČní rozpoþtu pĜíjmĤ a výdajĤ
→ Informace viz kapitola I. a II. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
Poznámky:
¾ Rozpoþet na rok 2012 byl schválen þleny mikroregionu na jednání dne 13. 12. 2011 usnesením þ.
2011/V/mhch-23 .
¾ Do 31. 12. 2012 byly pĜijaty tyto rozpoþtové zmČny:
1. þ.1/2012, ĜádnČ projednána a schválena dne 12. 12. 2012 usnesením þ. 2012/V/mhch-18
¾ Veškeré penČžní operace byly úþtovány v rámci rozpoþtu.
1.3 Financování
→ Informace viz kapitola III. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
1.4 Stavy a obraty na bankovních úþtech
→ Informace viz kapitola IV. ZávČreþného úþtu za rok 2011 (tiskové sestavy).
1.5 PenČžní fondy
→ Informace viz kapitola V. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
¾ Nerelevantní: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko netvoĜí žádné úþelové penČžní fondy.
1.6 Stav majetku
→ Informace viz kapitola VI. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
¾ V tomto roce byl vyĜazován a úþetnČ odepisován majetek - stavební celky (manipulaþní plochy) poĜízené v
rámci projektu „RozšíĜení infrastruktury mikroregionu – manipulaþní a parkovací plochy“ realizovaného v
roce 2008, kdy se jedná o majetek užívaný obcemi.
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2. Vyúþtování finanþních vztahĤ ke státnímu rozpoþtu, rozpoþtĤm krajĤ, obcí, státním fondĤm, Národnímu
fondu a jiným rozpoþtĤm a k hospodaĜení dalších osob (vyúþtování dotací aj.)
2.1 Vyúþtování fin. vztahĤ k rozpoþtĤm krajĤ, obcí, DSO a vnitĜní pĜevody
→ Informace viz kapitola VII. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
Popis nČkterých položek:
¾ Položka 4121 obsahuje:
1. þlenské pĜíspČvky na rok 2012
2. PĜíjmy na vlastní podíl obcí na realizace projektĤ mikroregionu
¾ Položka 4122 obsahuje:
1. Doplatky dotací za rok 2011 a dotace na rok 2012 od Krajského úĜadu Libereckého kraje na
realizaci projektĤ mikroregionu.
¾ Položka 4134 a 5345 obsahuje:
1. Finanþní prostĜedky pĜevedené ze zvláštního konta zĜízeného po povodních, jež byl rušen.
2.1 Vyúþtování fin. vztahĤ ke st. rozpoþtu, st. fondĤm a národnímu fondu
→ Informace viz kapitola VIII. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
¾ Nerelevantní.
3. Finanþní hospodaĜení zĜízených právnických osob a hospodaĜení s jejich majetkem
→ Informace viz kapitola X. ZávČreþného úþtu za rok 2012 (tiskové sestavy).
¾ Nerelevantní: Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko nezĜizuje žádné právnické osoby a tak pĜíloha þ. 2
uvedená v ZávČreþném úþtu za rok 2012 je pouze formálnČ uvedena.
4. Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení
→ Informace viz kapitola IX (tiskové sestavy).
¾ Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení je v ZávČreþném úþtu za rok 2012 (tisková sestava) uvedena na
stranČ 4. PĜezkoumání bylo provedeno autorizovaných auditorem Ing. Emilem Duškem (oprávnČní KAýR þ.
0585), který vydal Zprávu o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení za rok 2012. Tato zpráva je v plném znČní
pĜílohou þ. 1 k ZávČreþnému úþtu za rok 2012 a také k tomuto komentáĜi. Celé znČní je k nahlédnutí na
kontaktní adrese mikroregionu: Obecní úĜad ChotynČ, þ.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, v úĜedních
hodinách nebo po telefonické dohodČ (+420 724 179 805)
¾ Výtah ze zprávy:
„PĜi pĜezkoumání hospodaĜení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hrádecko
– Chrastavsko za rok 2012 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.“

Jana Mlejnecká v. r.
pĜedsedkynČ Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
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