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Důvodová zpráva 
 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou je členem dobrovolného svazku obcí 
(dále jen DSO) Mikroregion Jizerské hory, a proto předkládá podle Zákona  
č. 250/2000 Sb. §38 a §39 odst. 6 o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů zastupitelstvu na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské 
hory za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
 
Ke dni 29. 3. 2018 byl zpracován Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory 
za rok 2017. Přezkoumání hospodaření za rok 2017 (audit) provedla ve 
dnech: 19. 10. 2017 a 31. 1. 2018 Mgr. Gabriela Lešáková z Krajského 
úřadu Libereckého kraje. 
 
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017: 

• Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky. 

 
Následně byl Závěrečný účet za rok 2017 zveřejněn na úřední desce každé 
obce (včetně ÚD elektronické) minimálně 15 dnů před konáním shromáždění 
starostů DSO Mikroregion Jizerské hory (15. 5. 2018) společně se zprávou  
o výsledku přezkoumání hospodaření, výsledovkou a rozvahou. Následně 
byla po 15. 5. 2017 na ÚD všech obcí zveřejněna jeho schválená podoba 
včetně příloh až do doby schválení ZÚ za letošní rok. 
 
Shromáždění starostů DSO Mikroregionu Jizerské hory konané  
dne 15. 5. 2017 projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2017 
včetně příloh, tj. Rozvahy a Výsledovky k 31. 12. 2017 a Zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření. 
 
Usnesení č. 4/2018 

Shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory 
  
A) vydává 
souhlas s celoročním hospodařením DSO Mikroregion Jizerské hory v roce 
2017, a to bez výhrad. 
B) schvaluje 
1. závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2017.  
2. účetní závěrku DSO Mikroregion Jizerské hory sestavenou ke dni 31. 12. 
2017 s tím, že ztráta hospodaření bude proúčtována proti účtu 432  
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 
C) bere na vědomí 
zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion 
Jizerské hory za rok 2017 se závěrem "Při přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky".   
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Chystané projekty: 
 

1. Stezka pro nemotorovou dopravu – probíhá projektová příprava, 
předpoklad předložení žádosti o dotaci rok 2019 do 51. Výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu. 
 

 Předmětem projektu bude výstavba nové cyklostezky v úsecích: 
Bedřichov – Janov nad Nisou – Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)  
Rychnov u Jablonce nad Nisou – Jablonec nad Nisou (Kokonín) 
Lučany nad Nisou (Dolní Lučany) – Jablonec nad Nisou (Jablonecké 
Paseky) 
 
Cílem projektu je zajistit bezpečné, pohodlné a atraktivní propojení 
města Jablonec nad Nisou s obcemi Janov nad Nisou, Bedřichov, 
Lučany nad Nisou, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo 
prostřednictvím výstavby nové cyklostezky. 

 
 

2. Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory – týká se obcí 
Maršovice, Dalešice, Pulečný, Janov nad Nisou a Bedřichov (probíhá 
zpracování žádosti o dotaci a analýzy, žádost bude předložena do 
konce července 2018 do 103. Výzvy Operačního program Životní 
prostředí) 

 
 

 
 
 

 
Příloha 
 
1. Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2017 
2. Rozvaha k 31. 12. 2017 
3. Výsledovka k 31. 12. 2017 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizerské hory 

za rok 2017 
 

 



 

  Závěrečný účet za rok 2017 
 

Mikroregion JIZERSKÉ HORY 
   Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 

 
             

       Schválený         Skutečnost 
                                                                        rozpočet                    

P ř í j m y       v tis. Kč            Kč 

 

    §      položka 

             4121      Neinvestiční příspěvky čl. obcí          44                   48 000,00   

             4221      Invest. přísp. na výstavbu od obcí    400                            0,00 

6330     4134      Převody z rozpočtových účtů               0                        500,00  

Příjmy c e l k e m                                                       444                   48 500,00 

 

V ý d a j e 
2219 6121  Výstavba cyklostezky     150    0,00 

3639    5021     Ost. osobní výdaje                                 20      20 000,00 

5212    6122     Stroje, přístroje a zařízení                250                    0,00                            

6310    5163     Poplatky peněžního ústavu                      3                    2 149,60 

6330    5345     Převody vlastním rozpočtovým účtům    0                       500,00 

Výdaje c e l k e m                                                        423                  22 649,60 

 
                     
Financování 

     
           8115   změna stavu na bankovních účtech         -21     -25 850,40 

Financování celkem          -21     -25 850,40 

 

 

 

K o m e n t á ř 

 

Rozpočtové příjmy. 

 

Byly obdrženy členské příspěvky na rok 2017 ve výši Kč 4.000,- za každého člena sdružení. 

V prosinci Bedřichov zaplatil dopředu rok 2018, je zaúčtováno na plat předem. Protože neproběhla 

žádná investiční akce, tak nebyly ani investiční příspěvky. V roce 2017 byl založen účet u ČNB pro 

příjem dotací.  

   

 

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. 2017                      Kč       277 512,69 

 

Příjmy                Kč         48 000,00 

Výdaje                           Kč         22 528,00 

  

Stav základního účtu KB k 31.12.2017                       Kč       302 984,69 

 

Stav základního účtu ČNB k 1. 1. 2017                      Kč                  0,00 

 

Příjmy                Kč              500,00 

Výdaje                           Kč              121,60 

  

Stav základního účtu ČNB k 31.12.2017                       Kč              378,40 

 

 

Výkaz zisku a ztráty 
 

Náklady celkem       228 578,12 

Výnosy celkem      203 308,80 

Výsledek hospodaření -     25 269,32 

 

Náklady obsahují odpisy majetku, odměny a bankovní poplatky, výnosy příspěvky obcí a rozpuštění 

dotace k odpisům. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2017. 

19.10.2017 a 31.1.2018 proběhla kontrola hospodaření za rok 2017, které provedla Mgr. Gabriela 

Lešáková, pověřená pracovnice KÚ Libereckého kraje. 

Závěr přezkoumání finančního hospodaření: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

N á v r h   u s n e s e n í 
 

Shromáždění schvaluje Účetní závěrku za rok 2017 a Závěrečný účet svazku za rok 2017 vč. Zprávy 

auditora s tím, že ztráta bude proúčtována proti do výsledku minulého období. 

 
Přílohy:  

Rozvaha k 31.12.2017 

Výsledovka k 31.12.2017 

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 

 

 
Jablonec nad Nisou, dne 29. března 2018 

Zpracovala: Ing. Helena Kočová 

 



Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2017 včetně příloh projednalo a schválilo 

dne 15. 5. 2018 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. 
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