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V Chobmi dne 23. 05. 20] 9

0ZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÍ

Návrh dokumentu -SCHVÁLENÝ
Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko -Chrastavsko za rok 2018
Na základě zákona č. 250#000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (§ 17 a § 39), zpracovává svazek obcí souhmně údqje o ročním hospodaření do závěrečného účtu.

Tímto oznámením zveřejňuje Mikroregion Hrádecko -Chrastavsko (IČ: 70908222) Návrli Závěrečného
účtu Mikrorepionu Hrádecko -Chrastavsko za rok 2018 a připomi'nky k tomuto návrhu mohou občané
uplatnit..

1.

písemně ve můtě do 10. čema 2019 na adresu: Mikroregion Hrádecko -Chrastavsko, Obecní úřad Chotyně
č.p.163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo

2.

ústně přímo při na jednání Členské schůze Mikroregionu Hrádecko -Chrastavsko konané dne 11. června

2fl!2 v obci Cliotvně, v souladu s uveřejněnou pozvánkou (viz úřední desky a intemetové stránky obcí nebo
intemetové stránky mikroregionu : wJi4Ji4J. /iííAnoregíom h/o).

Po projednání a schválení návrhu závěrečného
Mikroregionu Hrádecko -Ctirastavsko za rok 2018.

účtu

se tento

návrii

stává

Závěrečným

účtem

ZávěrečnÝ účet Mikroreqionu Hrádecko -Chrastavsko za rok 2018 tvoří:
1)

Dokument: „Oznámení zveřejnění; Návrhu dokumentu -Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko Chi.astavsko za rok 2018" (ze dne 23. 05. 20] 9).

2)

Dokument: „Závěrečný účet za rok 2018" ve formě tisko`/é sestavy účetního F)rogramu GTNIS Hxpress,
obsahující potřebné údaje o ročním hospodaření (sestava ke dni 20. 05. 2019 obsahující 6 stran A4). Dále pak
obsahuie:

•

Při'lohu č. l závěrečného účtu: Zpráva o `ýsledku přezkoumání liospodaření Mikroregionu Hrádecko
-Chrasúvsko za období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018 (doba provedení dne 23. 04. -14. 05. 201
zpracované 14. 05. 2019 společností CJ.AUDIT, s.r.o. a projednané dne 15. 05. 2019 obsahující 7 stran
A4 textu a další přílohy).

•

Příloha č. 2 závěrečného účtu: Finariční hospodaření zřízených práviiickýcli osob a hospodaření s

jejich majetkem (viz ~ kap. X. tiskové sestavy, nerelevantní)
} Nez.veřeiřiriie se. Nerelevantní, Mikroregion Hrádecko - Chras[civsko nezřizwge žádné právnické
osoby

3)

Projednání závěrečného iičtu s vyjádřením:

Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko -Chrastavsko za rok 2018 byl schválen na jednání členské schůze
Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne:

Bude doplněno i)o schválenl
usnesen(m č . ..

11. 06. 2019

2(I l 9/l l l/mhch-13

v souladu s §17 odst. (7) zákona č. 250/200 Sb„ o rozpočtových pravidlech územni'ch rozpočtů, ve zněni'
pozdějši'ch předpisů, a to s výsledkem*:

Soul.las s celoročním
hospodařením, a to

BEZ VÝHRAD

Souhlas

Kontaktní adTesa a ostatní informace:
Mikroregion Hrádecko -Chrastavsko

'n(emet:

~.mikroregion.info

lč:

Obecní Úřad Cholytiě č.p.163
463 34 Hrádek nad Nisoii

E-mail:

ou.chotyne@volny.cz
+420 724 179 805

Banka:
Číslo úč'u_

Tel.:

70908222
Česká spořitelna, a.s
0985461329/0800

MIKROREGION HRÁDECKO -CHRASTAVSKO
sesídlemMěs'ů?bíoř::,nc,hsmvátzaevka#,é.7moájg8`Z2426331Chmstava

www.mikroregion.info
Zá`/ěrečný účet Mri(roregionu Hrádecko - Chrastavsko

Závěry vůči osobám:

Nejsou stanoveny, viz dále „opatření k nápravě"

Oopatření k nápravě:

Nejsou stanovena, dle zprávy o přezkoumání hospodaření nejsou zjištěny chyby a
nedostatky (strana 5 zprávy) a závěrečný účet je projednáván s výsledkem „bez
výhrad„.

POZNÁMKY:
*

Nehodící se škrtněte.

**

V případě schválení výsledku s výhradami, přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření

potřebná k nápravě z]ištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobib územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Obecné informace k závěrečnému účtu:
V závěrečném účtu jsou obsaženy údqje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaie o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích včetně tvorby a použití
peněžních fbndů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření svazkii obcí a
hhospodařenísjehomaietkem.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí,
slátním fbndům, Národnímu fbndu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
A součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech svazku obcí je i Zpráva o výs]edku
přezkoumání hospodaření.

Zveřeiňování návrliu závěrečného účtu:

Svazek obcí zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na
svých intemetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho
prQiednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Na internetových stránkách mikroregionu (viz záhlavo se zveřejňuje úplné znění r[kwrhH včemé z:pr*+ry
o `rýsleďku přezkoumÁ:ní hospodaření. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuie alespoň údaje o plnění přiimů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
mzpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zveřejnění musí trvat až do schválení závěreěného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účt`]tu
mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené přj jeho zveřejnění nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Zveřeiňování schváleného závěrečného účtu:

Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých
internetovýcli stránkácli do 30 dnů od jelio schválení a současně vyvěsí na úřední€li deslúch členských obcí
oznámení o jel]o zveřejnění s uvedením, kde by] zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do íeho ti\stiriné podoby. Tímio způsobem musí býi zpřístupněn až do schválení závérečného účtu za další
rozpoc'Íoý ro4. Závěrečný účet svazku obcí
ádá zastupiteLstvům č
ých obci', a to neprodlenč po jeho
schváleni' v orgánu svazku obcí
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Kontaktnl adresa a ostatnl informace:
Mikroregion Hradecko - Chrastavsko
Obecní úřad Chotyně č.p.163
463 34 Hrádek nad Nisou

ln'emet

vw,mikroregion.info

IČ:

E-mail-

oii.chotyne@volny,cz
+420 724 179 805

Banka:

Tel.:

ČÍ§lo účtu.

70908222
Česká spořitelna, a.s
0985461329/0800

