Závěrečný účet hospodaření DSO Svazek obcí Jestřebí hory
za rok 2009
------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet DSO Jestřebí hory předpokládal :
- příjmy
Kč 1 416 450,-- výdaje
Kč 1 916 450,-- (Kč 500 000,-- bezúročná návratná finanční výpomoc o.p.s.
Království Jestřebí hory)
Hospodaření DSO skončilo převahou výdajů nad příjmy z důvodu poskytnuté finanční
výpomoci. Toto bylo pokryto z volných zdrojů z předchozích let :
- skutečné příjmy
- skutečné výdaje
- financování

Kč 1 416 462,86
Kč 1 805 510,-Kč
389 047,14

Přijaté členské příspěvky od obcí činily v roce 2009 Kč 654 720,-(schválen příspěvek Kč 40,-- na 1 občana v příslušné obci k datu 1.1.2009).
Granty z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory byly poskytnuty v souhrnné výši Kč 70 000,18 zájmovým spolkům a sdružením regionu.

Přijaté dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje :
1) Dotace z Krajského programu obnovy venkova – dotační titul 3 Integrované
projekty venkovských mikroregionů
Akce „Jestřebí hory jako na dlani“
- zmapování poskytovaných služeb na území Svazku obcí Jestřebí hory
- zpracování výstupů do elektronické databáze a umístění na webové stránky svazku
- vytvoření propagačních materiálů v podobě propagačních desek a informačních letáků
v české verzi a dále pak ve 3 jazykových mutacích (polštině, němčině a angličtině)
- 5 verzí informačních letáků : památky, muzea, letní a zimní sportoviště, ubytování,
stravování
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč
Kč
Kč

220 000,-- (59,94 %)
147 000,-367 000,--

2) Dotace z dílčího programu RRD 042009 Vybavení svazků obcí základní technikou
Projekt „Technika pro údržbu zeleně v regionu Jestřebí hory“
- zakoupení křovinořezů, motorové pily a jiné techniky na údržbu zeleně pro obce svazku
- výše dotace :
Kč
Kč
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady projektu : Kč

125 000,-- (44,55 %)
155 530,-280 530,--

3) Dotace z dílčího programu PRK-RRD 022009 Profesionalizace svazků obcí
Projekt „Profesionalizace řízení svazku obcí Jestřebí hory“
- koordinace činností, poradenství, metodická pomoc a administrativa
- příprava a realizace grantů svazku
- správa informačního systému svazku
- organizační zajištění akcí svazku
- organizační příprava MAS v rámci projektu LEADER
- prohloubení spolupráce s partnery
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

Kč 96 000,-- (67,97 %)
Kč 45 234,-Kč 141 234,--

4) Účelová dotace na projekt Mezinárodní spolupráce
Projekt „Rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi regiony – SOJH a Poondavie“
- návštěva představitelů Svazku obcí Jestřebí hory v slovenském mikroregionu Poondavie
- cílem bylo získat informace, náměty, zkušenosti a nové kontakty pro spolky, školy a firmy
při plánování výměnných akcí a realizaci vlastních mezinárodních aktivit
- výše dotace :
Kč
- výše vlastních nákladů :
Kč
Celkové náklady projektu : Kč

48 000,-- (69,16 %)
21 400,-69 400,--

Přílohy : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Schváleno výborem Svazku obcí Jestřebí hory dne …………....……

