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V Chotyni dne 02. 06. 2016  

 

OZNÁMENÍ O ZVE EJN NÍ NÁVRHU 

Záv re ný ú et Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2015 
 

Na základ  zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t  (§ 17) svazek 

obcí souhrnn  zpracovává údaje o ro ním hospoda ení do záv re ného 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 a o dalších finan ních operacích, v etn  tvorby a použití fond  v tak podrobném len ní 

a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finan ní hospoda ení svazku obcí a hospoda ení s jeho majetkem. 

Návrh záv re ného ú tu musí být vhodným zp sobem zve ejn n ve všech lenských obcích svazku 

nejmén  po dobu 15 dn  p ed jeho projednáním v p íslušném orgánu svazku obcí. Návrh záv re ného ú tu 

se vyv šuje na ú edních deskách v jednotlivých obcích mikroregionu, dále pak na internetových stránkách 

mikroregionu (viz záhlaví). 

Tímto oznámením zve ej uje Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (I : 70908222) návrh 

Záv re ného ú tu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2015 a p ipomínky k tomuto návrhu 

mohou ob ané uplatnit písemn  ve lh t  do 17. ervna 2016 na adresu: Mikroregion Hrádecko – 

Chrastavsko, Obecní ú ad Chotyn  .p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo ústn  p ímo p i na jednání 

lenské sch ze Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko konané dne 21. ervna 2016 v obci Dolánky u 
Turnova, v souladu s uve ejn nou pozvánkou. 

Po projednání a schválení návrhu záv re ného ú tu se tento návrh stává Záv re ným ú tem 
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2015 a následn  k n mu bude dopln na a p iložena 

Doložka o schválení. 

Záv re ný ú et Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2015 tvo í: 

1) Oznámení o zve ejn ní návrhu Záv re ného ú tu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 
2015 

2) Záv re ný ú et za rok 2015 ve form  tiskové sestavy ú etního programu obsahující pot ebné údaje o 

ro ním hospoda ení (sestava ke dni 02. 06. 2016 obsahující 5 stran). Dále pak obsahuje: 

• P íloha . 1 Záv re ného ú tu – Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení DSO 
Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (viz tisková 

sestava – kap. IX.).  
→ Zve ej uje se bez p íloh. P ílohy Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení jsou 

k nahlédnutí na kontaktní adrese mikroregionu v ú edních hodinách (viz zápatí) nebo po 

telefonické dohod  u p edsedkyn  mikroregionu +420 724 179 805. 

• 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 
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