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ZÁV�RE�NÝ   Ú�ET  MIKROREGIONU  PODRALSKO  
        za rok 2008  
Údaje o pln�ní p�íjm� a výdaj� za rok 2008 (údaje jsou v K�) 
 Schválený 

rozpo�et 
Upravený 
rozpo�et 

Skute�nost % pln�ní 
k upravenému 

rozpo�tu 
T�ída 1 – da�ové p�íjmy     
T�ída 2 – neda�ové p�íjmy 500,00 251.700,00 251.267,17 99,83% 
T�ída 3 – kapitálové p�íjmy     
T�ída 4  - p�ijaté dotace 117.370,00 674.070,00 674.070,00 100,00% 
P�íjmy celkem 117.870,00 925.770,00 925.337,17  99,95% 
T�ída 5 – B�žné výdaje 117.870,00   925.770,00   516.339,50  55,77% 
T�ída 6 – Kapitálové výdaje                      
Výdaje celkem 117.870,00   925,770,00   516.339,50 55,77% 
Saldo : P�íjmy - výdaje   408,997,67  
T�ída 8 - financování   -408.997,67  
Prost�edky minulých let     
P�ebytek (-), ztráta (+)   -408.997,67  
Údaje o pln�ní p�íjm�, výdaj� a o dalších operacích v plném �len�ní podle rozpo�tové skladby 
jsou uvedeny v ú�etních sestavách k 31.12.2008 (viz p�íloha) 
P�íjmy jsou v souladu s rozpo�tem. 
Výdaje jsou oproti rozpo�tu nižší, protože projekt „Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko“ se 
v roce 2008 neuskute�nil v plném rozsahu tak, jak bylo uvedeno v projektu. 
Nadace Partnerství uzav�ela v roce 2008 s mikroregionem smlouvu o poskytnutí nada�ního p�ísp�vku na 
realizaci projektu  „Partnerství na cyklomagistrále Plou�nice“ výdaje k tomuto projektu se uskute�ní 
v roce 2009.Tento projekt je ú�etn� veden pod organiza�ní jednotkou �. 2320 a bude vyú�tován 
poskytovateli nejdéle do 30.6.2009. (P�ijato 72.000,00 K�  - Výdaje  0,00 K�) 
 
vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu a ost.rozpo�t�m ve�ejné úrovn� 
 

poskytnuto ÚZ ú�el položka rozpo�et �erpání % 
KÚ LK  Hrad Ralsko – obnova turistických 

cíl� 
4122 45.000,00 45.000,00 100,00 

KÚ LK  Cyklomagistrála Plou�nice 4122 247.500,00 247.500,00 100,00 
KÚ LK  Poradenství pro Mikroregion 

Podralsko 
4122 68.400,00 40.000,00 58,48 

  Dotace celkem  360.900,00 332.500,00  
  Dotace na provoz od obcí MiPo 4121 135.500,00 135.500,00  
  P�ísp�vky od obcí MiPo – 

spoluú�ast na projektech 
4121 177.670,00 128.670,00  

Celkem     674.070,00 849.548,00  
 Poskytnuté prost�edky na akci Poradenství pro Mikroregion Podralsko nebyly vráceny do státního 
rozpo�tu ani �lenským obcí mikroregionu, protože tato akce pokra�uje v roce 2009, kdy bude provedeno 
celkové vyú�tování. 
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Podrobný rozpis p�íjm� a výdaj� dotací: 
 
V roce 2007 byly uzav�eny smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ LK: 
- �. OLP/1093/2007 na akci „HRAD RALSKO – obnova turistických cíl�“  
s termínem realizace �ervenec 2007 až prosinec 2008. Ú�etn� vedeno pod organiza�ní jednotkou �.1093. 
V roce 2007 byly vynaloženy výdaje  celkem 90.000,-- K�. 
Vlastní zdroje v roce 2007                               45.000,-- K�  
Záv�re�né vyú�tování projektu bylo p�edloženo v lednu 2008.  
Poskytnutá dotace v roce 2008 ve výši            45.000,-- K�. 
 
- �. OLP/1851/2007 na akci „ Cyklomagistrála Plou�nice“ 
Realizováno v roce 2008, ú�etn� bude vedena pod organiza�ní jednotkou �íslo 1851 
Výdaje - celkem   330.000,00 K�   
P�íjmy – dotace KÚ LK         247.500,00 K�   
Vlastní zdroje     82.500,00 K� 

-  spolufinancováno  v plné výši obcemi Ose�ná, Hamr na 
Jeze�e,  Ralsko,Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, 
Mimo�, Pertoltice pod Ralskem 

 
       
V roce 2008  uzav�ena smlouva o poskytnutí dotace s KÚ LK 
- �. OLP/2954/2008  na „Poradenství pro Mikroregion Podralsko“ 
S termínem realizace projektu od 11/2008 do 05/2009, ú�etn� vedeno pod organiza�ní jednotkou �. 2954 
V roce 2008 proú�továno: 
Výdaje     40.000,00 K� 
P�íjmy – dotace  KÚ LK (záloha) 68.400,00 K� 
Obce Hamr n.J., Noviny p.R., Zákupy, Ralsko, Ose�ná vložily celkem 49.000,-- K� na spolufinancování 
projektu.  
 
V roce 2008 uzav�ena smlouva o poskytnutí grantu z prost�edk� Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prost�edí na akci „Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko“       
Realizace projektu prob�hne od 8/2008 do 8/2009, ú�etn� je vedeno pod organiza�ní jednotkou �. 2831 
V roce 2008  
P�íjem - 1.záloha    179.200,00 K� (ú�továno jako – ostatní neda�ové p�íjmy j.n. – pol. 2329) 
Výdaje                      43.802,00 K� 
 
 
Mikroregion zpracovával pro �lenské obce tyto projekty: 
- „Rozvoj informa�ních a komunika�ních technologií v Podralsku“ 
     Vyhotovení ekonomické studie 
      P�íjmy – obce mikroregionu       18.000,00 K� 
      Výdaje                                         18.000,00 K� 
 
- „Bezpe�ný život v Mikroregionu Podralsko“ 
    Technický projekt 
    P�íjmy – obce mikroregionu       23.800,00 K� 
    Výdaje      23.800,00 K� 
 

1)  informace o majetku DSO 
stav b�žného ú�tu (231)  K�   531.521,09 
majetek (022 –sam.movitá v�c)         K�     99.888,60 
aktiva celkem    K�    631409,69 
pasiva celkem              K�       0,00 
Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.2008 byl schválen �lenskou sch�zí dne 22.1.2009. 
Svazek nez�ídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 



 3 

 
2) zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení DSO za rok 2008 

P�ezkoumání hospoda�ení provedl pan Vladimír Hiršal – kontrolor KÚ LK dne 23.4.2009. 
„Výsledek p�ezkoumání:  
Nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky.“   
 
V Ose�né  dne 29.4.2009 
P�edkládá: Poho�elá Eva, ú�etní  
 
 
P�íloha: 
1.  Výkaz FIN 2-12M  
2.  Rozvaha k 31.12.2008 
3.  Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení ze rok 2008 
 
 
 
 
Schváleno �lenskou sch�zí mikroregionu dne 14.5.2009 bod �íslo 3 
 
 
 
Ji�í Hauzer 
p�edseda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


