Závěrečný účet hospodaření DSO Svazek obcí Jestřebí hory
za rok 2011
------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet DSO Jestřebí hory předpokládal :
- příjmy
Kč 989 470,-- výdaje
Kč 1 589 470,-- (Kč 600 000,-- návratná finanční výpomoc obci
Suchovršice)
Hospodaření DSO skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši Kč 353 851,68 z důvodu
poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Suchovršice, která byla vrácena na účet Svazku
obcí Jestřebí hory v měsíci lednu 2012.
(dle výkazu Fin2-12).
- skutečné příjmy
- skutečné výdaje
- financování

Kč 989 193,32
Kč 1 343 045,-Kč 353 851,68

Hospodaření DSO skončilo ziskem ve výši Kč 352 572,32 (dle výkazu zisku a ztrát).
- výnosy
- náklady
- výsledek hosp. (zisk)

Kč 880 299.32
Kč 527 727,-Kč 352 572,32

Výsledek hospodaření (zisk) účetního období 2011 bude použit na financování dalších
činností svazku.
Přijaté členské příspěvky od obcí činily v roce 2011 Kč 658 960,-(schválen příspěvek Kč 40,-- na 1 občana v příslušné obci k datu 1.1.2011).
Granty z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory byly poskytnuty v souhrnné výši
Kč 100 000,- 22 zájmovým spolkům a sdružením regionu.
Dotace od Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova – dotační
titul 3 Integrované projekty venkovských mikroregionů
Akce „Slavnosti pod Jestřebími horami“
Bylo vyrobeno 40 ks dřevěných stolů a lavic s kovovou konstrukcí. Obce a neziskové
organizace regionu budou využívat tento majetek pro kulturní, sportovní aj. akce.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč 110 100,-- (59,19 %)
Kč 75 900,-Kč 186 000,--

Dotace od Královéhradeckého kraje 11RRD02 – Profesionalizace svazků obcí
Název „Zkvalitnění řízení a spolupráce obcí v rámci Svazku obcí Jestřebí hory“
V rámci projektu byly financovány především služby v oblasti přípravy, koordinace a
realizace grantů přijatých v roce 2011, příprava grantů na rok 2012, dále pak služby spojené
s administrativou svazku, s projektem Putující kontejner, poradenství a metodická pomoc
neziskovým organizacím regionu v oblasti přípravy projektů, správa a aktualizace webových
stránek.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč
Kč
Kč

58 000,-- (66,90 %)
28 693,-86 693,--

Přílohy : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Vyvěšeno dne

……………………………

Svěšeno dne

…………………………….

Schváleno výborem Svazku obcí Jestřebí hory dne

…………………………..

