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ZÁVĚREČNÝ   ÚČET  MIKROREGIONU  PODRALSKO  
        za rok 2007  
 

1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (údaje jsou v Kč) 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutečnost % plnění 
k upravenému 

rozpočtu 
Třída 1 – daňové příjmy     
Třída 2 – nedaňové příjmy 500,00 266.712,00 266.245,15 99,82% 
Třída 3 – kapitálové příjmy     
Třída 4  - přijaté dotace 116.470,00 162.896,00 162.895,81 100,00% 
Příjmy celkem 116.970,00 429.608,00   429.140,96  99,89% 
     

Třída 5 – Běžné výdaje 116.970,00    229.608,00   153.166,31 66,71% 
Třída 6 – Kapitálové výdaje     
Výdaje celkem 116.970,00   229.608,00 153.166,31 66,71% 
     

Saldo : Příjmy - výdaje  200.000,00 275.974,65  
Třída 8 - financování  -200.000,00 -275.974,65  
Prostředky minulých let     
Přebytek (-), ztráta (+)   -275.974,65  
Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby 
jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2007 

– výkaz FIN 2-12M / příloha č.1 
– rozbor čerpání příjmů / příloha č.2 
– rozbor čerpání výdajů / příloha č.3 

Příjmy a výdaje jsou v souladu s rozpočtem. 
 

2) účelové fondy 
DSO netvoří jiné účelové fondy. 
 

3) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně 
poskytnuto ÚZ účel položka rozpočet čerpání % 
  Dotace na provoz MiPo 4121 113.022,00 113.022,00  
  Příspěvky od obcí MiPo – 

spoluúčast na dotacích, pojištění 
4121 49.370,00 49.370,00  

Celkem     162.392,00 162.392,00 100,00 
Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací 
V roce 2007 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ LK: 
- č. OLP/1093/2007 na akci „HRAD RALSKO – obnova turistických cílů“  
s termínem realizace červenec 2007 až prosinec 2008. Akce je účetně vedena pod organizačním jednotkou 
číslo 1093. 
V roce 2007 byly vynaloženy výdaje  celkem 90.000,-- Kč. 
Vlastní zdroje v roce 2007                               45.000,-- Kč z toho - Mimoň     15.000,-Kč 
         - Noviny    15.000,-Kč 
         - Ralsko     15.000,-Kč  
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Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v lednu 2008.  
Poskytnutá dotace v roce 2008 ve výši            45.000,-- Kč. 
 
- č. OLP/1851/2007 na akci „ Cyklomagistrála Ploučnice“ 
s termínem realizace listopad 2007 až září 2008  a s rozpočtem zdrojů: 
dotace z grantového fondu                   247.500,- Kč     75% 
zdroje žadatele                                       82.500,- Kč     25% 
celkové zdroje                                      330.000,- Kč   100% 
V roce 2007 nebyly vynaloženy žádné výdaje. 
Tato akce se uskuteční v roce 2008 a účetně bude vedena pod organizační jednotkou číslo 1851. 
       
S Euroregionem Nisa byly v roce 2005 uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku  na projekt: 
-  Společná prezentace Přírodní park Žitavské hory – Lužické hory/mikroregion Podralsko. 
V roce  2007 poskytnut příspěvek                 114.390,00 Kč 
V roce 2006 - výdaje na projekt celkem 152.520,00 Kč (z toho obce 45.500,- Kč a mikroregion    
107.020,- Kč) 
-  Přeshraniční partnerství a nabídka turistických informačních center 
V roce 2007 poskytnut příspěvek                  151.821,75 Kč 
V roce 2006 - výdaje na projekt  celkem 202.429,00 Kč (z toho obce 40.000,00 Kč a mikroregion 
162.000,00 Kč) 
Mikroregion si na zajištění projektu vzal  v roce 2006 krátkodobou půjčku ve výši 200.000,00 Kč od města 
Mimoň, tato půjčka byla dne 22.5.2007 splacena.  
 

4) informace o majetku DSO 
stav běžného účtu (231)  Kč   122.523,42 
majetek (022 –sam.movitá věc)         Kč     99.888,60 
aktiva celkem    Kč   222.412,02 
 
pasiva celkem              Kč       0,00 
Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.2007 byl schválen členskou schůzí dne 14.2.2008. 
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 
 

5) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007 
Přezkoumání hospodaření provedl pan Vladimír Hiršal – kontrolor KÚ LK dne 15.4.2008. 
„Výsledek přezkoumání:    Nebyly  zjištěny  nedostatky. 
 

V Osečné  dne 18.4.2008 
Předkládá: Pohořelá Eva, účetní  
 
 
Příloha: 
1.  Výkaz FIN 2-12M  
2. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2007 
 
 
 

Jiří Hauzer 
                             předseda  
 
Schváleno členskou schůzí Mikroregionu Podralsko dne 5.6.2008 


