Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves
Královehradecký kraj

Závěrečný účet za rok 2012
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
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 4 404 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.
V roce 2012 byly realizovány plánované projekty z předchozího období, které byly
podpořeny dotacemi z grantových/dílčích programů Královéhradeckého kraje a částečně
realizována dotace z Programu rozvoje venkova ČR, prostřednictvím MAS Hradecký venkov.
V roce 2012 proběhla příprava nových projektů svazku obcí a byly připravovány žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a o dotace na rok 2013 z grantů
Královéhradeckého kraje. Činnost v roce 2012 lze charakterizovat těmito body:


v roce 2012 se uskutečnili celkem 3 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 2012 stanovil a v rámci Valné hromady schválil rozpočet:

příjmy 210.320,- Kč

výdaje 210.320,- Kč

Příjmy
Třída 1 - daňové
Třída 2 - nedaňové
Třída 3 - kapitálové
Třída 4 – přijaté transfery
celkem

schválený
upravený
skutečný
0,00
0,00
0,00
0,00
62.814,00
61.959,94
0,00
0,00
0,0
210.320,00
351.283,00
351.283,00
210.320,00
414.097,00
413.242,94

Výdaje
Třída 5 - běžné
Třída 6 - kapitálové
celkem

schválený
upravený
skutečný
210.320,00
285.283,60
279.899,30
0,00
0,00
0,00
210.320,00
285.283,60
279.899,30
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Saldo-příjmy-výdaje

0,00

128,813,40

Stav běžného účtu k 31. 12. 2012 činí 408. 965,08 Kč.
Z Programu rozvoje venkova ČR byla získána dotace na projekt:
Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866 – vlastní realizace projektu r.2013 :
dotace:
320 400,-Kč
vlastní zdroje: 106 800,-Kč
celkem:
427 200,-Kč
Z grantových /dílčích/ programů Královéhradeckého kraje byly získány dotace
na tyto projekty:
Profesionalizace činnosti svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

dotace:
vlastní zdroje:
celkem:

30 000,-Kč
29 000,-Kč
59 000,-Kč

Ekologické a environmentální vzdělávání občanů Mikroregionu OPZ 1866
(2011 - 2012)
dotace:

65 000,- Kč

vlastní zdroje:

37 261,- Kč

celkem rozpočet:

102 261,-Kč

V roce 2011 čerpáno z dotace:

27 394,- Kč

V roce 2011 čerpáno z vlastního podílu:

15 133,- Kč

V roce 2012 čerpáno z dotace:

37 606,- Kč

V roce 2012 čerpáno z vlastního podílu:

22 128,- Kč




celková výše dotace z PRV ČR………………………… 320 400,- Kč
celková výše dotací z grantových/dílčích programů
PRK Královéhradeckého kraje………………………….... 95 000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------dotace a granty celkem……………………………….. 415 400,- Kč
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133.343,64



Propagace a informovanost Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
V roce 2012 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 2012.
Finanční náklady na tisk zpravodaje: 58 368,- 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

příprava žádostí o dotace a granty Královéhradeckého kraje

příprava žádostí o dotaci z POV Královéhradeckého kraje

příprava žádosti o dotaci z PRV ČR

průběžná činnost (příprava podkladů pro jednání orgánů svazku obcí, příprava
rozpočtu, rozpočtových změn, zpracování závěrečného účtu za rok 2011, 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

kompletace podkladů k vyúčtování získaných dotací

zajištění možností dalšího rozvoje v rámci členství ve SPOV

zajištění možností dalšího rozvoje v rámci MAS Hradecký venkov

Ekologické a environmentální vzdělávání občanů Mikroregionu obcí Památkové zóny
1866 –
(zahájení od 1. 6. 2011 – ukončení k 31. 12. 2012)
V rámci tohoto projektu se v období během roku 2011 do konce roku 2012 uskutečnilo
celkem 15 odborně vzdělávacích exkurzí určených široké veřejnosti a žákům ZŠ a MŠ
působících na území svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866. Jednalo se o
tematické exkurze, které svým zaměřením a posláním plnily cíle tohoto vzdělávacího
projektu. Občané svazku obcí měli možnost navštívit a rozšiřovat své enviromentální znalosti
na rodinné zemědělské farmě Mejsnar v Kunčicích nad Labem, třídírně odpadů firmy Marius
Pedersen v Černé za Bory, na Kozí farmě Dvůr Ratibořice a v Ekocentru Orlice v Krňovicích.
Žáci mateřských škol Chlum, Všestary, Neděliště a Hořiněves navštívili Ekocentrum Orlice a
KoZoovčí vyhlídku v Hrašticích u Skuhrova nad Bělou, mladší žáci ze ZŠ Hořiněves a ZŠ
Všestary se zúčastnili exkurze do Ekocentra Orlice. Pro starší žáky ZŠ Všestary byly
připraveny exkurze na zemědělskou farmu Mejsnar, do třídírny odpadů a do České lesnické
akademie v Trutnově.
Realizované exkurze se setkaly s velkým zájmem široké veřejnosti, škol a školek. Upřímné
poděkování za zprostředkování a zajištění poutavých vzdělávacích exkurzí pro své žáky
vyjádřili učitelé MŠ a ZŠ Hořiněves, MŠ Neděliště, MŠ Chlum a MŠ a ZŠ Všestary a všichni
občané, kteří se těchto exkurzí účastnili.
Celkem se všech organizovaných akcí zúčastnilo 679 osob.
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Cíl projektu: zvýšení environmentální vzdělanosti široké veřejnosti Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 byl tímto naplněn.
Schválený rozpočet projektu:
Získaná dotace:

65 000,-Kč

vlastní zdroje:

37 261,- Kč

celkem:

102 261,- Kč

Profesionální vedení svazku obcí Mikroregionu OPZ 1866 v roce 2012
Projekt řeší zajištění pokrytí nezbytných výdajů svazku obcí, souvisejících s vedením svazku,
jeho účetnictvím, přípravy a koordinací projektů, aktualizací a pravidelnou údržbou webových
stránek, nájmem kanceláře a dalších specifických služeb - vypracování zápisů z jednání
Valné hromady a Správní rady.
Schválený rozpočet projektu:
Dotace:

30 000,-Kč

Vlastní podíl:

29 000- Kč

Celkem.

59.000,-Kč

Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866
Projekt řeší celkově špatný, zanedbaný technický stav tří kulturních památek, vyžadující
nezbytnou opravu a revitalizaci zeleně v okolí jedné z nich. Kulturní památky se nacházejí v
Památkové zóně 1866 a jsou umístěny na pozemcích, které jsou majetkem členských obcí
Mikroregionu OPZ 1866: Hořiněves, Máslojedy, Sendražice. Obecní pozemky nacházející se
pod památkami má Mikroregionem OPZ 1866 v nájmu.
Realizace výběrového řízení: 1.7. 2012 – 20.9. 2012
Realizace projektu: 21. 9. 2012 – 29.11. 2013
Datum předložení žádosti o proplacení. 31. 12. 2013
Schválený rozpočet projektu:
dotace:
vlastní zdroje:
celkem:

320 400,-Kč
106 800,-Kč
427 200,-Kč

Připravená a podaná žádost o přidělení grantu na rok 2012 pro projekt:
Vytvoření poznávacích stezek a odpočinkového zázemí – I. etapa – POV
Královéhradeckého kraje – nebyla podpořena
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V roce 2012 byly realizovány celkem tři projekty, ukončeny 2 projekty - závěrečné zprávy
odeslány v řádném termínu
Připravené a podané žádosti o přidělení grantů na rok 2013
Profesionální vedení svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 v roce 2013
II. Ekologické a environmentální vzdělávání Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Kultura a lidové tradice na území Mikroregionu OPZ 1866
MAS Hradecký venkov v rámci realizace rozvojové strategie podpořila na území
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 tyto projekty: Obec Hořiněves - Zapáleným
hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves, Obec Neděliště - Středisko
pro volnočasové aktivity, Obec Všestary - Rekonstrukce pomníku "Šrámův kříž" v
Rozběřicích, Komitét pro udržování památek z války roku1866 - Záchrana památek z války
roku 1866 na bojišti u Hradce Králové - soubor 24 pomníků (některé též na území OPZ
1866).
Dále byly realizovány Projekty spolupráce - “Dětem pro radost” a “Partnerství pro venkov”. V
rámci těchto projektů vznikly na území mikroregionu OPZ 1866 dvě nová dětská hřiště
(Čistěves, Želkovice) a mikroregion získal vybavení pro pořádání různých akcí. V rámci
projektu „Partnerství pro venkov“ uzavřel Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 s o.p.s.
Hradecký venkov Partnerskou smlouvu.


Od roku 2008 provozuje svazek obcí webové stránky hhttttpp::///w
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www.opz866.eu



Ve dnech 12.12.2012 a 4.4.2013 bylo provedeno Krajským úřadem, odbor ekonomický,
oddělení kontroly obcí a analýz, přezkoumání hospodaření Mikroregionu obcí Památkové
zóny 1866 s tímto závěrem:

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
Dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10
odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.).
Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 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 úřaděv Hořiněvsi.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové
zóny 1866“ za rok 2012 bez výhrad.
Vypracovala :
Jana Kuthanová, předsedkyně svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Vyvěšeno: 2.5.2013
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