Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory
za rok 2021 - návrh
------------------------------------------------------------------------------------------------Upravený rozpočet Svazku obcí Jestřebí hory předpokládal:
- příjmy
598 600,-- Kč
- výdaje
598 600,-- Kč
- financování
0,-Hospodaření (dle výkazu Fin2-12) skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši
12 091,49 Kč.
- skutečné příjmy
596 429,96 Kč
tj. 99,64 % upraveného rozpočtu
- skutečné výdaje
584 338,47 Kč
tj. 97,62 % upraveného rozpočtu
- financování
- 12 091,49 Kč
Rozdělení příjmů:
- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- přijaté transfery

0,00 Kč
33 469,96 Kč
0,00 Kč
562 960,00 Kč

Rozdělení výdajů:
- běžné výdaje
- kapitálové výdaje

495 980,59 Kč
0,00 Kč

Hospodaření skončilo ziskem ve výši 55 905,29 Kč (dle výkazu zisku a ztrát).
- výnosy
559 849,88 Kč
- náklady
503 944,59 Kč
- výsledek hospodaření
55 905,29 Kč
Výsledek hospodaření (zisk) účetního období 2021 bude použit na financování činností svazku
v příštích obdobích.

Přijaté členské příspěvky od obcí činily v roce 2021 422 960 Kč
(schválen příspěvek Kč 40,-- na 1 občana v příslušné obci k datu 1. 1. 2021).
Finanční dary z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory byly poskytnuty v souhrnné výši Kč
32 000,- 8 zájmovým spolkům a sdružením regionu.
1. Dotace od Královéhradeckého kraje 21RRD02-0020 – Podpora svazků obcí
Název „Péče o rozvoj regionu Jestřebí hory“
V rámci projektu byly financovány především činnosti spojené s administrativou svazku,
příprava a koordinace aktivit svazku, a dále pak služby spojené s organizačním zajištěním
setkávání výboru svazku a administrace webových stránek. Součástí bylo i poradenství a jiná
metodická pomoc obcím a neziskovým organizacím v regionu.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

100 000,00 Kč (69,44 % z celkových nákladů)
44 000,00 Kč
144 000,00 Kč

2. Dotace od MPSV z OPZ na realizaci projektu Efektivnější správa majetku Svazku
obcí Jestřebí hory, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014737
Projekt se týká pasportizace majetku osmi svazkových obcí. V rámci projektu budou
vyhotoveny pasporty veřejného osvětlení, dopravního značení, zeleně, kanalizace, hřbitovů,
kabelové TV a mobiliáře.
Realizace projektu proběhne v r. 2022, dotace bude činit max. 95 % způsobilých výdajů.
- výše dotace (neinvestiční) :
- z toho poskytnutá 1. část v r. 2020:

2 556 131,65 Kč
766 839,49 Kč

- v roce 2021 byla zaplacena pouze částka ve výši 145,20 Kč za zhotovení plakátů
3. Dotace od Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 21RGI02-0162
Název „Putující biograf v Jestřebích horách“
Byla zakoupena promítací technika pro promítání letního kina v obcích Svazku obcí Jestřebí
hory. V plánu je techniku využívat i v zimních měsících pro promítání v kulturních domech.
- výše dotace :
- výše vlastních nákladů :
Celkové náklady akce :

40 000,00 Kč (45,27 % z celkových nákladů)
48 357,88 Kč
88 357,88 Kč

Přílohy :
1. Finanční výkazy:
Výkaz Fin2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2021
2. Účetní výkazy:
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31. 12. 2021
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2021
Příloha sestavená k 31. 12. 2021
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
- kontrolu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický - oddělení
metodiky a kontroly.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jestřebí hory za rok
2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
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.
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