Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves
Královehradecký kraj

Závěrečný účet za rok 2016
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, který sdružuje celkem 10 obcí,
vznikl v roce 2001. V roce 2004 do Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 přistoupily dvě
další obce: Benátky a Sendražice, v roce 2007 přistoupila obec Vrchovnice. Na rozloze
5.857 ha zde žije 4 462 obyvatel. První Strategie rozvoje Mikroregionu obce Památkové zóny
1866 byla zpracována již v roce 2004. V roce 2015 byl Valnou hromadou schválen
Strategický plán rozvoje, který byl připravován a projednáván od roku 2014. V roce 2016 se
rozhodnutím Valné hromady zařadil do projektu Svazu města a obcí ČR: „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, a vytvořil tím tzv. Centrum
společných služeb, v rámci tohoto centra začal od poloviny roku 2016 pracovat tým, na který
mají možnost se starostové, neziskové organizace, ředitelé škol, al i občané obracet
s žádostmi o poradenství v různých oblastech rozvoje obcí, školství, sociální péče, právní a
metodické poradenství atd. Dne 11.12.2015 byly schváleny Valnou hromadou nové Stanovy,
jejichž účinnost nastala 1.1.2016, Změna v rejstříku byla provedena dne 5.2.2016.
Svazek obcí se v roce 2007 stal vedle svazků Nechanicko a Urbanická brázda
zakládajícím členem o.p.s. Hradecký Venkov, její územní pracoviště MAS působí ještě na
území Mikroregionu Hustířanka a bývalé Smiřicko, nyní 63 obcí. V závěru roku 2016 byla
schválena Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hradecký venkov.
Činnost v roce 2016 lze charakterizovat těmito body:


v roce 2016 se uskutečnily celkem 2 zasedání Správní rady a 2 zasedání Valné
hromady, starostové obcí měli možnost dalších setkání např. na Konferenci MAS
Hradecký venkov v Libčanech, na jednáních pléna MAS Hradecký venkov.



běžnou činnost svazku zajišťovala sídelní obec svazku Hořiněves, (předsedkyně
správní rady Jana Kuthanová, účetní Jitka Kolovratníková, koordinátorka projektů
Radmila Kozáková a zapisovatelka jednání Helena Pavlíková, správce webových stránek
Josef Michálek). Valnou hromadou schválený plán práce svazku obcí zajišťoval výkonný
orgán - správní rada.



svazek pro rok 2016 stanovil a v rámci Valné hromady schválil rozpočet, který v průběhu
roku upravoval.



Plnění rozpočtu:
Příjmy 830.066,42 Kč
Výdaje 687 766,53 Kč
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Příjmy
Třída 1 - daňové
Třída 2 – nedaňové
Třída 3 - kapitálové
Třída 4 – přijaté transfery
celkem

schválený
upravený
skutečný
0,00
0,00
0,00
557 166,42
557 166,42
0
0,00
0,00
0,0

Výdaje
Třída 5 - běžné
Třída 6 - kapitálové
celkem

schválený

176 000,00
176 000,00

176 000,00

Saldo-příjmy-výdaje

272 900,00
830 066,42

upravený

272 900,00
830 066,42

skutečný

702 533,40

0,00

6 050,00

0

176 000,00

708 533,40

687 766,53

0

Stav běžného účtu u České spořitelna a ČNB k 31. 12. 2016 činí 423.379,06 Kč.
Z grantových /dílčích/ programů Královéhradeckého kraje byla získána dotace
na projekty:

“Profesionální vedení svazku obcí – Mikroregionu OPZ 1866 v roce 2016“,
evidovaného pod číslem: 16RRD02-0011
Schválená dotace:
37 000,-Kč
vlastní zdroje:
17 500,-Kč
celkové náklady:
54 500,-Kč
/Vyúčtování odesláno 28.12. 2016 – akceptováno/

“Environmentální a ekologické vzdělávání široké veřejnosti Mikroregionu
OPZ 1866, evidovaného pod číslem smlouvy: 16ZPD05-0011
Zahájení projektu 1. 6. 2016
Projekt bude ukončen k 30.11. 2017
Schválená dotace:
60 000,- Kč
Schválené celkové výdaje projektu: 89 047,-Kč
Čerpání dotace v roce 2016:
10 667,- Kč
Vlastní zdroje v roce 2016:
6 140,- Kč
/1.12 2016 odesláno dílčí vyúčtování/



Propagace a informovanost Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
V roce 2016 vyšla čtyři čísla Zpravodaje, tisk v nákladech 4 x 1 670 ks,
celkem 6 680 ks.
Všechna čtyři čísla byla distribuována do domácností občanů mikroregionu zdarma, a
dále také při veřejných akcích, pro zájemce ze sousedních svazků.
Termín realizace: leden – prosinec 2016.
Finanční náklady na tisk zpravodaje: 87.630,- Kč.
Zpravodaj vydává firma Garamon s.r.o., se sídlem Wonkova ul. 432,
500 02 Hradec Králové.
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687 766,53

142 299,89



Od roku 2008 provozuje svazek obcí webové stránky hhttttpp::///w
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Ve dnech 1.11.2016 a 2.2.2017 bylo provedeno Krajským úřadem, odbor ekonomický,
oddělení kontroly obcí a analýz, přezkoumání hospodaření Mikroregionu obcí Památkové
zóny 1866 s tímto závěrem:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb..
Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 se neuvádí žádná rizika dle §
10 odst.4 písm. a)zákona č.420/2004 Sb.
Pozn.: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a
další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu
a k nahlédnutí na Obecním úřadě v Hořiněvsi.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové
zóny 1866“ za rok 2015 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijímá tato opatření:
A ukládá předsedkyni správní rady učinit nápravná opatření k odstranění nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, a to především důslednou kontrolou
účetnictví, včasným dodáváním podkladů pro zpracování účetnictví. Termín: ihned

Vypracovala :
Jana Kuthanová, předsedkyně svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Vyvěšeno: 21.4.2017

podepsal Jana Kuthanová
Jana Kuthanová Digitálně
Datum: 2017.04.21 14:02:01 +02'00'
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