Závěrečný účet hospodaření DSO Svazek obcí Jestřebí hory
za rok 2014 - návrh
------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet DSO Jestřebí hory předpokládal :
- příjmy
Kč 14 047 740,-- výdaje
Kč 15 451 740,-- financování
Kč
1 404 000,-Hospodaření DSO (dle výkazu Fin2-12) skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši Kč 1 607 768,12. K
pokrytí tohoto rozdílu bylo využito finančních prostředků obcí zúčastněných projektu Protipovodňová opatření
v předcházejícím roce a přebytky hospodaření minulých let.
- skutečné příjmy
- skutečné výdaje
- financování

Kč 13 819 659,27 tj. 98,38 % upraveného rozpočtu
Kč 15 427 427,39 tj. 99,84 % upraveného rozpočtu
Kč 1 607 768,12 tj. 114,51 % upraveného rozpočtu

Rozdělení příjmů:
- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- přijaté transfery

Kč
Kč
Kč
Kč

0,-17 108,77
0,-13 802 550,50

Rozdělení výdajů:
- běžné výdaje
- kapitálové výdaje

Kč
Kč

1 188 872,39
14 238 555,--

Hospodaření DSO skončilo ztrátou ve výši Kč 495 284,33 (dle výkazu zisku a ztrát).
- výnosy
- náklady
- výsledek hosp. (zisk)

Kč 1 608 597,06
Kč 2 103 881,39
Kč - 495 284,33

Ztráta byla pokryta přebytky hospodaření z minulých let. Důvodem této ztráty byla finanční podpora MAS
Království Jestřebí hory (Svazek obcí Jestřebí hory je zakladatelem této společnosti) v překlenovacím období
2014 – 2015.
Přijaté členské příspěvky od obcí činily v roce 2014 Kč 423 120,-(schválen příspěvek Kč 40,-- na 1 občana v příslušné obci k datu 1.1.2014).
K 31. 12. 2014 vystoupilo ze Svazku obcí Jestřebí hory Město Úpice. Členský příspěvek na rok 2014 Město
Úpice neuhradilo, tento příspěvek bude odečten z finančního vypořádání, které proběhne v roce 2015.
Granty z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory byly poskytnuty v souhrnné výši Kč 100 000,-- 25 zájmovým
spolkům a sdružením regionu.
Další poskytnuté příspěvky:
- Kč 9 400,-- cykloturistické značení regionu (KČT Úpice).

Dotace od Královéhradeckého kraje 14RRD0022 – Podpora svazků obcí
Název „SOJH pomáhá rozvoji regionu“
V rámci projektu byly financovány především činnosti spojené s administrativou svazku v oblasti přípravy,
koordinace a realizace grantů v roce 2014, příprava a koordinace aktivit svazku a dále pak služby spojené
s organizačním zajištěním setkávání výboru svazku. Součástí bylo i poradenství a jiná metodická pomoc
neziskovým organizacím v regionu.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč
Kč
Kč

48 000,-38 244,-86 244,--

(55,66 %)

Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování
rizika povodní
Název „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Jestřebí hory“ – smlouva č. 110099391
Projektu se zúčastnily obce Batňovice, Jívka, Radvanice, Suchovršice, Malé Svatoňovice a Velké Svatoňovice.
Předmětem projektu byla realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího
systému a lokálního výstražného systému pro zúčastněné obce. Dále byly pořízeny digitální povodňové plány.
Účelem díla bylo zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč
531 756,30 (SFŽP)
Kč 9 039 857,10 (SR - FS)
Kč 1 089 900,60
Kč 10 661 514,--

4,99 %
84,79 %

Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání
s odpady
Název „Nakládání s bioodpady ve Svazku obcí Jestřebí hory“ – smlouva č. 14186284
Projektu se zúčastnily obce Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Malé Svatoňovice, Maršov, Radvanice a
Suchovršice. V rámci projektu bylo zakoupeno 1085 kompostérů o objemu 900 l, které byly průběžně předány
k užívání občanům. Dále byly pořízeny kompostéry pro obecní účely, a to 7 ks kompostérů o objemu 2000 l a 8
ks kompostérů o objemu 5100 l.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč
181 879,65 (SFŽP)
Kč 3 091 954,05 (SR - FS)
Kč
363 759,30
Kč 3 637 593,--

5%
85 %

Přílohy :
1. Finanční výkazy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2014
2. Účetní výkazy:
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014
Rozvaha sestavená k 31.12.2014
Příloha sestavená k 31.12.2014
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
- kontrolu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly
Přílohy v plném znění jsou zveřejněny na úředních deskách členských obcí svazku umožňujících dálkový přístup
a dále na úřední desce svazku na www.jestrebihory.net.

Vyvěšeno

……………………………………………………

Svěšeno

…………………………………………………….

