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V Chotyni dne 30. 05. 2018  

OZNÁMENÍ ZVE�EJN�NÍ  

Návrh dokumentu 
Záv�re�ný ú�et Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2017 

Na základ� zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (§ 17 a § 39), zpracovává svazek obcí souhrnn� údaje o ro�ním hospoda�ení do záv�re�ného ú�tu. 

Tímto oznámením zve�ej�uje Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (I�: 70908222) Návrh Záv�re�ného 
ú�tu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2017 a p�ipomínky k tomuto návrhu mohou ob�ané 
uplatnit: 

1. písemn� ve lh�t� do 18. �ervna 2018 na adresu: Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko, Obecní ú�ad Chotyn�
�.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo  

2. ústn� p�ímo p�i na jednání �lenské sch�ze Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko konané dne 19. �ervna 
2018 v obci Janovice v Podješt�dí, v souladu s uve�ejn�nou pozvánkou (viz ú�ední desky a internetové 
stránky obcí nebo www.mikroregion.info). 

Po projednání a schválení návrhu záv�re�ného ú�tu se tento návrh stává Záv�re�ným ú�tem 
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2017. 

Záv�re�ný ú�et Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2017 tvo�í: 

1) Oznámení o zve�ejn�ní Návrhu Záv�re�ného ú�tu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2017

2) Návrh Záv�re�ného ú�tu za rok 2017 ve form� tiskové sestavy ú�etního programu obsahující pot�ebné 
údaje o ro�ním hospoda�ení (sestava ke dni 22. 05. 2018 obsahující 5 stran A4). Dále pak obsahuje: 

• P�ílohu �. 1 záv�re�ného ú�tu: Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení Mikroregionu Hrádecko 
– Chrastavsko za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (doba provedení dne 17. 04. 2018, vypracovaná 
dne 20. 04.2018 spole�ností C.J.AUDIT s.r.o. obsahující 7 stran A4 textu a další p�ílohy). 

• P�íloha �. 2 záv�re�ného ú�tu: Finan�ní hospoda�ení z�ízených právnických osob a hospoda�ení s 
jejich majetkem (viz – kap. X. tiskové sestavy, nerelevantní) 

→ Nezve�ej�uje se. Nerelevantní, Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko nez�izuje žádné právnické 

osoby

3) Projednání záv�re�ného ú�tu s vyjád�ením: 

Záv�re�ný ú�et Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2017 byl schválen na jednání �lenské sch�ze 
Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne: 

19. 06. 2018 usnesením �.: 

v souladu s §17 odst. (7) zákona �. 250/200 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a to s výsledkem*: 

Souhlas s celoro�ním 
hospoda�ením, a to BEZ VÝHRAD  

 Souhlas S VÝHRADAMI ** 

Záv�ry v��i osobám: Nejsou stanoveny, viz dále „opat�ení k náprav�“ 
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Opat�ení k náprav�: Nejsou stanovena, dle Zprávy o p�ezkoumání hospoda�ení nejsou zjišt�ny chyby a 
nedostatky (strana 5 zprávy) a záv�re�ný ú�et je projednáván s výsledkem „bez 
výhrad“. 

POZNÁMKY: 

* Nehodící se škrtn�te. 

** V p�ípad� schválení výsledku s výhradami, p�ijme územní samosprávný celek a svazek obcí opat�ení 
pot�ebná k náprav� zjišt�ných chyb a nedostatk�; p�itom vyvodí záv�ry v��i osobám, které svým 
jednáním zp�sobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. 

Obecné informace k záv�re�nému ú�tu: 

V záv�re�ném ú�tu jsou obsaženy údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjmu a výdaj� v plném �len�ní podle 
rozpo�tové skladby, údaje o hospoda�ení s majetkem a dalších finan�ních operacích v�etn� tvorby a použití 
pen�žních fond� v tak podrobném �len�ní a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finan�ní hospoda�ení svazku obcí a 
hospoda�ení s jeho majetkem. 

Sou�ástí záv�re�ného ú�tu je vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu, rozpo�t�m kraj�, obcí, 
státním fond�m, Národnímu fondu a jiným rozpo�t�m a k hospoda�ení dalších osob. 

A sou�ástí záv�re�ného ú�tu p�i jeho projednávání v orgánech svazku obcí je i Zpráva o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení. 

Zve�ej�ování návrhu záv�re�ného ú�tu: 

Svazek obcí zve�ejní návrh záv�re�ného ú�tu v�etn� zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení na 
svých internetových stránkách a na ú�edních deskách �lenských obcí nejmén� 15 dn� p�ede dnem zahájení jeho 
projednávání na zasedání p�íslušného orgánu svazku obcí.  

Na internetových stránkách se zve�ej�uje úplné zn�ní návrhu v�etn� zprávy o výsledku p�ezkoumání 
hospoda�ení. Na ú�edních deskách m�že být návrh zve�ejn�n v užším rozsahu, který obsahuje alespo� údaje o 
pln�ní p�íjm� a výdaj� rozpo�tu v t�íd�ní podle nejvyšších jednotek druhového t�íd�ní rozpo�tové skladby a záv�r 
zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení.  

Zve�ejn�ní musí trvat až do schválení záv�re�ného ú�tu. P�ipomínky k návrhu záv�re�ného ú�tu 
mohou ob�ané �lenských obcí uplatnit písemn� ve lh�t� stanovené p�i jeho zve�ejn�ní nebo ústn� p�i jeho 
projednávání na zasedání p�íslušného orgánu svazku obcí. 

Zve�ej�ování schváleného záv�re�ného ú�tu: 

Svazek obcí zve�ejní záv�re�ný ú�et v�etn� zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení na svých 
internetových stránkách do 30 dn� od jeho schválení a sou�asn� vyv�sí na ú�edních deskách �lenských obcí 
oznámení o jeho zve�ejn�ní s uvedením, kde byl zve�ejn�n v elektronické podob� a kde je možno nahlédnout 
do jeho listinné podoby. Tímto zp�sobem musí být zp�ístupn�n až do schválení záv�re�ného ú�tu za další 

rozpo�tový rok. Záv�re�ný ú�et svazku obcí se p�edkládá zastupitelstv�m �lenských obcí, a to neprodlen� po jeho 
schválení v orgánu svazku obcí. 

Jana Mlejnecká v. r.
p�edsedkyn� Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 

Vyv�šeno dne:   Razítko a podpis:  

Sejmuto dne:   Razítko a podpis:  


























		2018-05-31T09:27:00+0200
	Jiří Timulák
	Elektronická verze k uveřejnění




