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Zůstate}< na bankol,rrích účtech ke dni 3l .12.20116: 9 I 3 3 74,06 Kč

KOMENTÁŘ:
V roce 2016 zustává počet členských obcí 30.

Členský,příspěvek pro rok 201ó byl stanoven pod,Je počtu obyvatel každé obce ve výši 12 Kč
za osobu.

Všechny obce řádně členské příspěr,.ky zapiatily,

rr) ť|ť l]l.()\,É l;t)t,tl\,:

[)S( ) ltctt,tlří.|irrc ťrčcltlvd tilttclr.

Í'.lu1" tl plnění př[jnru a rÝda.ju za rok 20l6 (údaje.isou r Kr:)

l'oložka Schválcný
rrrzptlčet

Rozpočct po
zmčních

YÝsledek od
počátku roku

'IřídlL 1, t)atit_rr é plřijrrll (.) () ()

Ti'ítla ] Nciliititlr,ó příirn1, -l_i_,i _j_10.()0 4_5_] _i94.76
'|'řída 3 - I(apitált,x,ti přijIrrr () () l)

Třii]a.1 PiiIlrté tratlslérv l ]] ó(]().(}() l 333 746,00 l -l_]_l ()]6.00

Příj mr cclkcnr l62 600.0() l 787 2tt6.(X} l íJtltt 520.7ír
'l řida .5 - I]čžrró vÝda.jc l (l2 íl()(].()() 1 _j ltr -l7tJ.f]() l _i](l li6l .76

]l'ída {r - Kaptlílor,é vÝJqe (l 0 90 (1-18.0[l

\'í-cla.ic cclkcnr I62 600.00 l 516 {78.00 l (ll7 5()9.7(l

SlrItltl; Př,íjnrr - \-Ýtl.r.ic 0 27l) fl(lti,()0 27l 0l1.00

Třítla 8 - }inancrlr,ání () -270 tJ08,00 -27l 011.00

}'řcbrtck ( - ). Ztráta ( + )



c) }.yúčTovÁNi rtNANčxícn vzraHů,
Mikroregion Nol,orněstsko nernél v roce ?0L6 žádnéÁvaaky vulči státu.

Výše celkových pohledávek óiní celkern 260 OůCI Kč.

Yýše celko,,ryeh závazkri činí gelkem 28 967 Kč.

D) DOT,dCE:

V roce 2016 Mikroregion Novoměstsko čeryal krajskou dotaci z Fondu Vysočiny ve výši

78 091 Kč.

n1 í o_r.lr o Hosp()nrŘexí s }IA.IETKE}I }IIKRORE(;IoNL Novo}tils t,xtt

k 31,12.20ló

I)robrri illtlLtlrtldclbr lr_rrrcrl,rrj rrrajetck _]] ]]|J Kč

F,) zpnÁvA o vÝsLEDKU pŘEzKot/MÁNÍ rrosponAŘENÍ zA RoK 2ů16

Audit Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016, provedla auditorská společnost A.C,A. Audit, s.r,o.
zástoupená lng. Alenou Michalkovou, Srnetanova34,Žďár nacl Sazavou 591 01, tČO: ZSSIgS8Z.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostat§,,

Plné znění zprály o v]sledku přezkoumání hospodaření je nedíIuou součástí závěreěného účtu.

Při]clha:

Yýkaz FrN 2-12 M

Zpráva auditora o qísledku přezkournání hospodaření zarok2076

Návrh na usnesení:

Členská scřrůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Novorněstsko a

Závérečný účet za rok 2016 věeínč auditorské ,7,práw bez vyfuad,

Vyvěšen<i: od 14. 6 }gl}d,a í,tl, G. !ya|*

Schváleno na č]enské schůzi Mikroregionu Novoměstsko dne lP....{,,.....)",|.?,

,.26 .C ,XA\?
b ,. 

30.G. Wttť^


