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Předkládaná účetniávěrka M,itraoregionu Novoměstsko byla zpracována na základě zákona č.
563/l99t Sb. Zákon o účetrrictví.Friloha je zpracována za uéetnt období počínajícídnerrr 1. iedna
2016 akončícídnem 31. prosince 2016.
obeené údaie:

Název:
§ídlo:
právní forma:
Předmět

MikroregionuNovoměstsko

Tři Studně 25, PSČ 592 a4 Fryšava pod Žakovou horou
svazek obcí

činnosti: veřejná

rČo:

Rozvahový

správa

7aqo425&

den:

3|. I2,2aI6

čIens}císchůze:
Členskou schuzi tvofi zastupci 30 obcí Mikroregionu Novonrěstsko:

BoBRoVÁ, BOBRŮVKA, BOHDAIEC, BoRovNICE, DAŇKOVICE, DLOUHÉ,I-,RYŠAVA
poD žÁKoVoU HoRoU, JAvoREK JIMRAMoV KADoV, t<RÁsi..tti, r<Řínta, KUKLíK,
ríšruÁ,MIRošoV, NoVÁ vES [J NovÉHoNIĚSTA NA §,foRA\rĚ, NoVÉ mĚsro rua
MoRAVĚ, NovÝ JIMRAMov. poDotí, Račtcp, RÁDEšiN. RADEšíNstrÁsvR.qrKa,
RÁDŇovICE, ŘEčICE, SNĚf,§E. SpĚLKov TRJ sTUDmĚ, vĚCov,. vLACHoVICE, ZUBRí
Rada:
Rada Mikroregionu Novoměstsko.je sedmičlenná:
Předseda: Miloš B,rabec

-

staro§ta obce Tři Studně

Místopředsecla svazku: Stanislav Marek * rnístostarosta města Nového Nlěsta na Moravě

ČlenovéRady:
Anna Fíavlikcvá

-

starostka měst_vse Sněznó

Ing. Ladislav Regent

-

starosta obce

Kuklík

Zdeněk Vraspír -- starosta obce Věcov

Jiří },{avlíček- starosta obce Zubří
Zdeňka §riaži]ová

-

starostka rrrěs§,se Bobrová

čIenovékontrolní a inventarizačníkonrise:
Jiří Zavře]

:

starosia obce Radešínská Svratka

Jiří Lausch * starosta obce Kadov
JoseíEichler - §tarosta obee Řečiee
Odnrěny členůrnve t šech slož-kách: 0

Celková výše osobnlch

naíklaelr}: 0

Kč

Kč

888 520.76

617 5a9,76
Saldtl.

27i 0l1,00
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DHM je investični rnajetek, jehož
je
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DDFIM je veden v inventárních knihách od ] 000,- Kč
a zaúčtován na přislušném účtu.
PozemkY, budovY a stavby jsou vedeny v inventámj
knize a zaúčtoyriny na příslušnénrúčtu.
Ostatr:í majetek je veden operativně v knihách,

V roce 2016 byl pořizen novy rnajetek v hodnotě 15 428
Kč,
- Mobilní telefony ASUS 3 kttsy. 2. Zménry oceňování a postupů účtování
ve sleclovaném účetnímobdobí nedošlo v ťrčetníjednotce
k žádný:rr změnám.

3. Opravné položIry lc majetku
Opravné položky nebyly tvořeny,

4,

Odpisování

V roce 2016 nebyl odepsán žádný majetek.
5. Přepočet cizích měna na českou

Ve sledovaném období Mikroregion Novoměstsko nepracoval s údaji v cízíměně.

6. Fohledávky

k 3í.l2.2arc

Výše celkor.^_ýclr pohledávek činícelkem 260 000 Kč.

E.O\l Česká republik4

90 000

s-r.o.

Novoměstská ktlltumj zařízeni

1.

Kč

l7() (](X) Kč

Závazky k 31.12.2016

V!še celkovýchňvazku činl eelkem 28
VLTAVA LABE MEDIA

96''!

Kč,

a,s.

Tiskárna UNIPRĚSS s.r.o.

svaz nrěst a obcí ČR
8.

Podíly

Mikroregion Novorněstsko nevlastní ádné poclíly.

Přílohy:
Výkaz Rozvaha
Výkaz zisku a ňtáty
Přiloha
Zpráva o výsledku přezkounrání liospodaření

lnventarizační zpráva

Náwh na usnesení:
Členská schůze schvalu.le Přílohu v účetrdzállětce za rok 2atr6bezr.ýhrad.
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