Závěrečný účet za rok 2018
Mikroregion JIZERSKÉ HORY
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

Příjmy

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

položka
4121
Neinvestiční příspěvky čl. obcí
4221
Invest. přísp. na výstavbu od obcí
Příjmy c e l k e m

Skutečnost
Kč

§

44
150
194

40 000,00
0,00
40 000,00

150
20
3
173

0,00
20 000,00
2 148,00
22 148,00

-21
-21

-17 852,00
-18 852,00

Výdaje
2219 6121 Výstavba cyklostezky
3639 5021 Ost. osobní výdaje
6310 5163 Poplatky peněžního ústavu
Výdaje c e l k e m

Financování
8115 změna stavu na bankovních účtech
Financování celkem
Komentář
Rozpočtové příjmy.
Byly obdrženy členské příspěvky na rok 2018 ve výši Kč 4 000,- Kč za každého člena sdružení.
V prosinci 2017 Bedřichov zaplatil dopředu rok 2018, proto je skutečnost o 4 000,- Kč nižší.
Protože neproběhla žádná investiční akce, tak nebyly ani investiční příspěvky. Nebyla žádná
rozpočtová opatření.
Rozpočtové výdaje.
Kromě bankovních poplatků a odměn žádné nebyly.

Účelové fondy
DSO netvoří jiné účelové fondy

Doplňující informace o majetku DSO
Stav základního účtu KB k 1. 1. 2018
Příjmy
Výdaje
Stav základního účtu KB k 31.12.2018

Kč
Kč
Kč
Kč

302 984,69
40 000,00
22 028,00
302 984,69

Stav základního účtu ČNB k 1. 1. 2018
Příjmy
Výdaje
Stav základního účtu ČNB k 31.12.2018

Kč
Kč
Kč
Kč

378,40
0,00
120,00
258,40

Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

228 576,12
203 308,91
- 25 267,47

Náklady obsahují odpisy majetku, odměny a bankovní poplatky, výnosy příspěvky obcí a rozpuštění
dotace k odpisům. V roce 2018 došlo k doodepsání stávajícího majetku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2018.
25.10.2018 a 4.2.2019 proběhla kontrola hospodaření za rok 2018, které provedla Mgr. Gabriela
Lešáková, pověřená pracovnice KÚ Libereckého kraje.
Závěr přezkoumání finančního hospodaření: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Schválení účetní závěrky
Schvalovatelem účetní je valná hromada svazku.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Návrh usnesení
Shromáždění svazku schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad. Výsledná ztráta ve výši
25 267,47 Kč bude proúčtována proti do výsledku minulého období.
Přílohy:
Rozvaha k 31.12.2018
Výsledovka k 31.12.2018
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018

Jablonec nad Nisou, dne 30. dubna 2019
Zpracovala: Ing. Helena Kočová
Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2018 včetně příloh projednalo a schválilo
dne 19. 6. 2019 shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory, do jeho listinné podoby je
možné nahlédnout u tajemnice mikroregionu Mgr. Ivety Habadové na Magistrátu města Jablonec
nad Nisou nebo u starosty příslušné členské obce svazku.

