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Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2008 
 

 
Úvod  
 
V roce 2008 měl Mikroregion Podchlumí  27 členských obcí. V lednu došlo ke změně 
ve vedení DSO, pan František Kozel /obec Rašín/ byl ve funkci předsedy nahrazen 
Martinou Berdychovou /obec Holovousy/. Během roku proběhlo 6 Shromáždění 
starostů, na kterých se starostové obcí domlouvali o činnosti svazku obcí. 
Během roku byly realizovány projekty „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí 
mobiliářem a zelení 2008“, „Profesionalizace Mikroregionu“, „Studie pískovcových 
památek“, „Setkání Škol obnovy venkova 2008“. Podrobnosti k jednotlivým projektům 
jsou uvedeny níže.  
 
Hospoda ření  
 
Hospodaření Mikroregionu Podchlumí bylo v roce 2008 následující: 
Celkové příjmy činily 1.979.469,13 Kč, celkové výdaje činily 1.810.835,27 Kč.  Příjmy 
převyšovaly výdaje o 168.634 Kč. 
 
Příjmy 
 
Příjmy byly tvořeny z největší části členskými příspěvky (62.748 Kč), investičními a 
neinvestičními spoluúčastmi od obcí na dotaci POV (403.072 Kč) a poskytnutými 
dotacemi (hodnocení níže).  
 
Od obce Holovousy přišla v lednu 2008 částka 25.599 Kč, jako rozdíl mezi 
plánovanými a skutečnými  náklady na projekt ze SROP – „Propagace turistické 
oblasti Podzvičinsko 2007“, v rámci které se vydala jazyková mutace brožury 
„Podchlumí-krajina pískovce otevřená cyklistům“. V červnu byla od obce Holovousy 
vrácena část předfinancované dotace z téhož projektu (90% nákladů). Tentokrát se 
jednalo o částku 191.161 Kč. 
Mikroregion Podchlumí byl partnerem obce Holovousy při realizaci výše uvedeného 
projektu ze SROPu. Dotisk jazykových mutací oblíbené publikace, je bohužel 
předmětem sporu mezi obcí Holovousy  a panem Františkem Kozlem, o údajném 
porušení autorského zákona.  
 
Další příjem Mikroregionu Podchlumí je tvořen pronájmem movitých věcí a 
poskytováním služeb. 
 
Výdaje  
 
Výdaje odpovídaly získaným příjmům.  
Během roku 2008 získal Mikroregion Podchlumí dotaci z Programu obnovy venkova 
na projekt „Vybavení veřejných prostranství mobiliářem a zelení 2008“ (částka 
500.000 Kč). 
V rámci této akce byl pořízen dlouhodobý majetek na účet 021 – Budovy a stavby, ve 
výši cca 313.260 Kč. Jednalo o vybudování dětského hřiště, altánu a záchytné 



zábrany na hřiště. Tento majetek byl dán do výpůjčky obcím, na jejichž území se 
stavby nacházejí.  
I na účtu 028 – Drobný dlouhodobý majetek, došlo během roku 2008 k významnému 
pohybu. V rámci dotace POV bylo v obcích Mikroregionu pořízeno vybavení dětských 
hřišť a veřejných prostranství v celkové výši cca 362.079 Kč.  
Zbývající náklady na projekt zahrnovaly především výdaje na pořízení zeleně. 
V roce 2008 se projektu účastnilo následujících 10 obcí: Bílsko u Hořic, Boháňka, 
Butoves, Holovousy, Milovice, Nevratice, Sobčice, Třtěnice, Volanice, Žeretice.  
 
K nákladům  projektu „Profesionalizace Mikroregionu Podchlumí“ patří refundace 
mezd Obci Holovousy  za Petru Václavíkovou (administrátor, koordinátor 
Mikroregionu Podchlumí), mzda účetní, přefakturace telekomunikačních poplatků a 
poštovného. Tato dotace byla poskytnuta rovněž z KÚ, z programu PRK-RRD 
(program regionálního rozvoje) 
 
Dalším z projektů roku 2008 byla realizace „Setkání škol obnovy venkova 2008“, 
které se uskutečnilo v září. Na tuto akci byla Mikroregionu Podchlumí poskytnuta 
dotace  ve výši 191.000 Kč od MMR, dále krajský dar ve výši 30.000 Kč a dar od 
Spolku pro obnovu venkova ve výši 20.000 Kč.  
Celkové náklady Setkání činily 273.000 Kč, v nichž byly zahrnuty i výdaje na 
vytvoření www stránek sítě škol obnovy venkova. 
 
 
V roce 2008 se začal realizovat projekt „Pískovcové památky Mikroregionu 
Podchlumí“ z Programu rozvoje venkova, který zdokumentuje pískovcové památky 
Mikroregionu Podchlumí ve svých obcích, které mají méně než 500 obyvatel. První 
etapa byla ukončena i proplacena do konce roku 2008. Její celkové náklady činily 
450.000 Kč za práce na studii, a cca  8.640 Kč na úrocích z poskytnutého úvěru od 
České spořitelny na předfinancování projektu, které se účetní jednotka rozhodla 
zařadit do hodnoty investice (studie). Celková výše poskytnutého úvěru činí 450.000 
Kč, a jeho splacení je předpokládáno na konec roku 2009, po plánovaném přijmu 
dotace 2.etapy projektu z PRV. 
 
 
Čerpání dotací v roce 2008  
 

 Popis  P řijato k 31.12.  
 Vyčerpáno z 

dotace k 31.12.   Vratka   

          
 pol.4122-KU-profesionalizace Mikroregionu       99 100,00 Kč              99 100,00 Kč                   -   Kč   
 pol.4122-dar na konání "Setkání ŠOV"       30 000,00 Kč              30 000,00 Kč                   -   Kč   
 pol.4122-KU-veřejná prostranství-neinv.     369 870,00 Kč            369 870,00 Kč                   -   Kč   
 pol.4222-KU-veřejná prostranství-inv.     130 130,00 Kč            130 130,00 Kč                   -   Kč   
          
 MMR-4116-dotace na konání "Setkání ŠOV"     191 000,00 Kč            191 000,00 Kč                   -   Kč   

 
PRV-4116-1.etapa "Studie pískovcových 
památek"     405 000,00 Kč            405 000,00 Kč                   -   Kč   

          
 CELKEM   1 225 100,00 Kč         1 225 100,00 Kč                   -   Kč   
  
  
 
 
 
 
 



Audit z Krajského ú řadu 
 
Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2008 bylo přezkoumáno pracovníky 
Krajského úřadu dne 2.10.2008 a 12.3.2009.  
 
Závěr: Při přezkoumání hospodaření podle §10 odst.2 zákona 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí: 
a) nebyly zjišt ěny chyby a nedostatky 
 
 
 
Přílohy záv ěrečného ú čtu -   
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Podchlumí ,  inventarizace majetku, rozvaha k 31.12.2008, plnění rozpočtu za období 
12/2008 - prosinec, příloha k 31.12.2008 
 
 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě   
 
 
 nebo po telefonické domluvě - č.                   
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  
 
 
Sejmuto dne:                                                     
 
 
 
 
 
 
razítko a podpis :         


