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V Chotyni dne 08. 04. 2022  

OZNÁMENÍ ZVEØEJNÌNÍ 

Dokument - NÁVRH 

Závìreèný úèet Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2021 

Na základì zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (§ 17 a § 39), zpracovává svazek obcí souhrnnì údaje o roèním hospodaøení do závìreèného úètu. 

Tímto oznámením zveøejòuje Mikroregion Hrádecko � Chrastavsko (IÈ: 70908222) Návrh 

Závìreèného úètu Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2021 a pøipomínky k tomuto 

návrhu mohou obèané uplatnit: 

1. písemnì ve lhùtì do 25. dubna 2022 na adresu: Mikroregion Hrádecko � Chrastavsko, Obecní úøad Chotynì 
è.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo  

2. ústnì pøímo na jednání Èlenské schùze Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko konané dne 26. dubna 2022 

v obci Mni�ek, v souladu s uveøejnìnou pozvánkou (viz úøední desky a internetové stránky obcí nebo 
internetové stránky mikroregionu: www.mikroregion.info). 

Po projednání a schválení návrhu závìreèného úètu, se tento návrh stává Závìreèným úètem 
Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2021. 

Závìreèný úèet Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2021 tvoøí: 

1) Dokument: �Oznámení zveøejnìní; Dokument � NÁVRH; Závìreèný úèet Mikroregionu Hrádecko - 
Chrastavsko za rok 2021� (ze dne 08. 04. 2022, obsahující 2 strany A4). 

 

2) Dokument: �Závìreèný úèet za rok 2021� ve formì tiskové sestavy úèetního programu GINIS Express 
UCR, obsahující potøebné údaje o roèním hospodaøení (sestava ke dni 02. 04. 2022 obsahující 6 stran A4). 

Dále pak obsahuje: 

· Pøílohu è. 1 závìreèného úètu: Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení Mikroregionu 

Hrádecko � Chrastavsko za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (doba provedení dne 23. 03. � 

24. 03. 2022, zpracované 24. 03. 2022 spoleèností C. J. AUDIT, s.r.o. a projednané dne 24. 03. 2022 

obsahující 10 stran A4 textu vè. pøíloh). Jedná se o samostatný dokument v rámci závìreèného úètu, viz � 

kap. IX. tiskové sestavy. Pøílohy jsou k dispozici pouze v uveøejnìní plného plném znìní, viz dále. 
 

3) Projednání závìreèného úètu s vyjádøením: 
 

Závìreèný úèet Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2021 byl schválen na jednání èlenské schùze 
Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne: 

26. 04. 2022 usnesením è.: [Bude doplnìno po schválení] 

 

v souladu s §17 odst. (7) zákona è. 250/200 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, a to s výsledkem: 
 

Souhlas s celoroèním 
hospodaøením, a to: * S VÝHRADAMI **  BEZ VÝHRAD 
 

Závìry vùèi osobám: Nejsou stanoveny, viz dále �opatøení k nápravì� 

Opatøení k nápravì: Nejsou stanovena, dle Zprávy o pøezkoumání hospodaøení nejsou za rok 2021 

zji�tìny� �ádné chyby a nedostatky� (strana 5 zprávy) a závìreèný úèet je 
projednáván s výsledkem �bez výhrad�. 

 
POZNÁMKY: * Nehodící se �krtnìte. 

** V pøípadì schválení výsledku s výhradami, pøijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatøení potøebná k 
nápravì zji�tìných chyb a nedostatkù; pøitom vyvodí závìry vùèi osobám, které svým jednáním zpùsobily územnímu 
samosprávnému celku nebo svazku obcí �kodu. 
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4) Nepovinná souèást Závìreèného úètu, která je uveøejòována pouze na stránkách mikroregionu (viz ní�e 
uvedené �zveøejòování návrhu závìreèného úètu�) a rozumí se tím tzv. úplné znìní návrhu. Tyto pøílohy jsou 
uveøejnìný z dùvodu prezentace v�ech ekonomicko � finanèních údajù. Jedná se o pøílohy: 
· Úèetní závìrka k 31. 12. 2021 tvoøená dokumenty: Rozvaha (5 str. A4), Výkaz ziskù a ztrát (3 str. A4) 

a Pøíloha (14 str. A4), 
· Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 (9 str. A4). 

 

Obecné informace k závìreènému úètu: 

V závìreèném úètu jsou obsa�eny údaje o plnìní rozpoètu pøíjmu a výdajù v plném èlenìní podle 
rozpoètové skladby, údaje o hospodaøení s majetkem a dal�ích finanèních operacích vèetnì tvorby a pou�ití 
penì�ních fondù v tak podrobném èlenìní a obsahu, aby bylo mo�né zhodnotit finanèní hospodaøení svazku obcí a 
hospodaøení s jeho majetkem. 

Souèástí závìreèného úètu je vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, rozpoètùm krajù, obcí, 
státním fondùm, Národnímu fondu a jiným rozpoètùm a k hospodaøení dal�ích osob. 

Souèástí závìreèného úètu pøi jeho projednávání v orgánech svazku obcí je i Zpráva o výsledku 
pøezkoumání hospodaøení. 

 

Zveøejòování návrhu závìreèného úètu: 

Svazek obcí zveøejní návrh závìreèného úètu vèetnì zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení na 

svých internetových stránkách a na úøedních deskách èlenských obcí nejménì 15 dnù pøede dnem zahájení jeho 
projednávání na zasedání pøíslu�ného orgánu svazku obcí.  

Na internetových stránkách mikroregionu (viz záhlaví) se zveøejòuje úplné znìní návrhu vèetnì zprávy 
o výsledku pøezkoumání hospodaøení. Na úøedních deskách mù�e být návrh zveøejnìn v u��ím rozsahu, který 
obsahuje alespoò údaje o plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu v tøídìní podle nejvy��ích jednotek druhového tøídìní 
rozpoètové skladby a závìr zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení.  

Zveøejnìní musí trvat a� do schválení závìreèného úètu. Pøipomínky k návrhu závìreèného úètu 
mohou obèané èlenských obcí uplatnit písemnì ve lhùtì stanovené pøi jeho zveøejnìní nebo ústnì pøi jeho 
projednávání na zasedání pøíslu�ného orgánu svazku obcí. 

 

Zveøejòování schváleného závìreèného úètu: 

Svazek obcí zveøejní závìreèný úèet vèetnì zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení na svých 
internetových stránkách do 30 dnù od jeho schválení a souèasnì vyvìsí na úøedních deskách èlenských obcí 
oznámení o jeho zveøejnìní s uvedením, kde byl zveøejnìn v elektronické podobì a kde je mo�no nahlédnout 
do jeho listinné podoby. Tímto zpùsobem musí být zpøístupnìn a� do schválení závìreèného úètu za dal�í 
rozpoètový rok. Závìreèný úèet svazku obcí se pøedkládá zastupitelstvùm èlenských obcí, a to neprodlenì po jeho 
schválení v orgánu svazku obcí. 

 

 

 

Jana Mlejnecká v. r. 

pøedsedkynì Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko 

Vyvì�eno dne:   Razítko a podpis:  

Sejmuto dne:   Razítko a podpis:  
 


































