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Dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 
Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves 

Královehradecký kraj 

 
 
 

ZZáávvěěrreeččnnýý  úúččeett  zzaa  rrookk  22001133  

MMiikkrroorreeggiioonn  oobbccíí  PPaammááttkkoovvéé  zzóónnyy  11886666  
 
 

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 4 455 obyvatel. Strategie rozvoje Mikroregionu obce Památkové zóny 1866 
byla zpracována v roce 2004. 

 
Svazek obcí se stal vedle svazků Nechanicko a Urbanická brázda zakládajícím 

členem o.p.s. Hradecký Venkov, jejíž územní pracoviště MAS působí ještě na území 
Mikroregionu Hustířanka a bývalé Smiřicko. 

 

V roce 2013 byly realizovány projekty, které byly podpořeny dotacemi 
z  grantových/dílčích programů Královéhradeckého kraje a dokončena realizace projektu z 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR, prostřednictvím MAS Hradecký venkov. 

 
Činnost v roce 2013 lze charakterizovat těmito body: 

 

 v roce 2013 se uskutečnili celkem 2 zasedání Správní rady a 2 zasedání Valné hromady 
 

 běžnou činnost svazku zajišťovala sídelní obec svazku Hořiněves,(předseda svazku 
obcí Jana Kuthanová, účetní Šárka Šábrtová, 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 2013 stanovil a v rámci Valné hromady schválil rozpočet, který v průběhu 
roku upravoval. 
 

 Plnění rozpočtu: 
příjmy  1.059.041,00 Kč 
výdaje 1.283.380,00 Kč 
 

Příjmy schválený upravený skutečný 

Třída 1 - daňové 0,00 0,00 0,00 

Třída 2 - nedaňové 0,00  92.001,00 90.915,49 

Třída 3 - kapitálové 0,00 0,00 0,0 

Třída 4 – přijaté transfery 577.520,00 967.040,00 967.818,00 

celkem 577.520,00 1.059.041,00 1.058.733,49 

 

Výdaje schválený upravený skutečný 
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Třída 5 - běžné 577.520,00 858.860,00 845.017,00 

Třída 6 - kapitálové 0,00 424.5210,00 424.520,00 

celkem 577.520,00 1.283.380,00 1.269.537,00 

 

Saldo-příjmy-výdaje 0,00 128,813,40 133.343,64 

 
Stav běžného účtu k 31. 12. 2013 činí  197.262,81 Kč. 
Stav účtu u ČNB k 31.12.2013 činí 898,76 Kč 
 

Z  Programu rozvoje venkova ČR byla získána dotace na projekt: 

Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866 : 

dotace: 315.758,-Kč 
vlastní zdroje: 108.762,-Kč 
celkem:           424.520,-Kč 

Z grantových /dílčích/ programů Královéhradeckého kraje byly získány dotace             
na tyto projekty: 

Profesionalizace činnosti svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 

 
dotace:             30 000,-Kč 
vlastní zdroje:  17 000,-Kč  
celkem:  47 000,-Kč  

Ekologické a environmentální vzdělávání občanů Mikroregionu OPZ 1866                       
(2013 - 2014) 

dotace:  75 000,- Kč 

vlastní zdroje:  34.600,- Kč 

celkem rozpočet:      109.600,-Kč 

 V roce 2013 čerpáno z dotace:   47.929,40,- Kč 

V roce 2013 čerpáno z vlastního podílu:  13.560,- Kč 

 
Zbývá dočerpat z dotace v roce 2014:  27.070,- Kč 
 
Zbývá dočerpat  z vlastního podílu v roce 2014:  21.040,- Kč 
 
Zajištění dopravní obslužnosti v případě sněhových kalamit  na území Mikroregionu OPZ 
1866 /Zásněžky/ 
 
Dotace:  292.000,- Kč 
Vlastní zdroje:  292.000,- Kč 
Celkem rozpočet: 584.000,- Kč 
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 celková výše dotace z PRV ČR………………………… 315.758,- Kč 

 celková výše dotací z grantových/dílčích programů  
a POV Královéhradeckého kraje…………………………397.000,- Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
               Dotace a granty celkem……………………………….. 712.758,- Kč 

 

 
 

 Propagace a informovanost  Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 
V roce 2013 vyšly čtyři čísla Zpravodaje, tisk  v nákladech 4 x 1670 ks.  
Všechna  čtyři čísla byla distribuována do domácností občanů mikroregionu zdarma                         
a dále do sousedních svazků .Termín realizace: leden – prosinec 2013 
. 
Finanční náklady na tisk zpravodaje: 71.200,- Kč. 
Zpravodaj vydává firma Garamon s.r.o., se sídlem Wonkova ul. 432,  
500 02 Hradec Králové. 

 

 
 

 

 Profesionalizace činnosti svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 
 

 p
příprava žádostí o dotace a granty Královéhradeckého kraje 

 p
příprava žádostí o dotaci z POV Královéhradeckého kraje 

 p
příprava žádosti o dotaci z PRV ČR 

 r
realizace podpořených projektů – příprava výběrových řízení, marketingový průzkum 
trhu, výběr dodavatele, vlastní realizace projektu, vyúčtování – závěrečná zpráva, 
podání žádosti o platbu, zpracování soupisky, kontrola na místě (SZIF) 

 p 
průběžná činnost (příprava podkladů pro jednání orgánů svazku obcí, příprava 
rozpočtu, rozpočtových změn, zpracování závěrečného účtu za rok 2012, zpracování 
plánu činnosti, komunikace s účetní svazku), konzultace nad možnostmi přípravy a 
financování rozvojových projektů, sledování možností typu grantů a běžných 
tuzemských programů, obecně řečeno soustavná průběžná činnost, koordinace 
projektů 

 z
zajištění možností dalšího rozvoje v rámci členství ve SPOV  

 z
zajištění možností dalšího rozvoje v rámci MAS Hradecký venkov  
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Připravené a podané žádosti o přidělení grantů na rok 2014 

Profesionální vedení svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 v roce 2014 

 
 II. Ekologické a environmentální vzdělávání Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866-
pokračování v roce 2014 - podpořeno 
 
Společné kulturní akce Mikroregionu OPZ 1866 – materiální a technické vybavení 
 

 Od roku 2008 provozuje svazek obcí webové stránky hhhttt tttppp::: //////wwwwwwwww...ooopppzzz111888666666...ccczzz///  nebo 
wwwwwwwww...ooopppzzz888666666...eeeuuu 
  

 Ve dnech 5.12.2013 a 19.2.2014 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 2013 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., kromě chyb a 
nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných 
v průběhu přezkoumání. 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 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 2013 bez výhrad. 
 
Vypracovala :  
Jana Kuthanová, předsedkyně svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 
 
 

Vyvěšeno: 24.2.2014 

http://www.opz1866.cz/
http://www.opz866.eu/

