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ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK ヲヰヰΓ 

Úvod 

 V r. ヲヰヰΓ ﾏěl doHrovolﾐý svazek oHIí Mikroregioﾐ PodIhluﾏí ヲΑ čleﾐskýIh oHIí ふBašﾐiIe, Bílsko u 
HořiI, Boháňka, Bříšťaﾐy, Butoves, DoHrá Voda u HořiI, Holovousy, ChoﾏutiIe, JeřiIe, KoﾐeIIhluﾏí, Kovač, 
LískoviIe, MiloviIe u HořiI, NevratiIe, Ostroﾏěř, Petrovičky, Podhorﾐí Újezd a VojiIe, Rašíﾐ, SoHčiIe, Staré 
SﾏrkoviIe, Sukorady, TřeHﾐouševes, TřtěﾐiIe, VolaﾐiIe, VrHiIe, Vysoké Veselí a ŽeretiIeぶ.  Předsedkyﾐí MP je 
Mgr. Martiﾐa BerdyIhová. Běheﾏ roku proHěhly ヴ zasedáﾐí Shroﾏážděﾐí starostů Mikroregioﾐu PodIhluﾏí 
ふve VrHiIi, Bílsku u HořiI, HolovousíIh a ChoﾏutiIíIhぶ, ﾐa kterýIh se starostové oHIí doﾏlouvali o čiﾐﾐosti 
svazku oHIí. Běheﾏ roku Hyly realizováﾐy projekty:   

- „VyHaveﾐí veřejﾐýIh prostraﾐství PodIhluﾏí ﾏoHiliářeﾏ a zeleﾐí 2009“ 

- „ProfesioﾐalizaIe Mikroregioﾐu PodIhluﾏí 2009“ 

- „Úroky z úvěru ﾐa předfiﾐaﾐIováﾐí projektů z PRV“ 

- „PískovIové paﾏátky Mikroregioﾐu PodIhluﾏí ふoHIe do 500 oHyvatelぶ“ 

 

Podrobnosti k jedﾐotlivýﾏ projektůﾏ jsou uvedeﾐy ﾐíže.  

 

Přehled ﾏajetku, pohledávek a závazků (výtah z Rozvahy) k 31.12.2009 

 

Přehled účtů ROZVAHY k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヰ9 ﾐa kterých jsou zústatky  
  k 1.1.09 k 31.12.09 

AKTIVA     

018-DroHﾐý dlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek             ヱヲ Βヵヲ,ヰヰ Kč              12 Βヵヲ,ヰヰ Kč  
019-Ostatﾐí dlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek            ヲンヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč          ヱ ヰヶヱ ヵヱΓ,Γヵ Kč  
041-Nedokoﾐčeﾐý dlouhodoHý ﾐehﾏ.ﾏajetek            Γヶン ヶンΑ,Γヵ Kč    

021-Stavby            ヵΓヵ ΒΑΒ,ヱヵ Kč             ΓΒΒ ヲΑΓ,Γヰ Kč  
022-Saﾏostatﾐé ﾏovité věIi a souHory ﾏ.v.         ヱ ヱヶヶ Βヴン,ヰヰ Kč          ヱ ヱヶヶ Βヴン,ヰヰ Kč  
028-DroHﾐý dlouhodoHý hﾏotﾐý ﾏajetek         ヱ ヰヴン ヵヰΓ,ンヴ Kč          ヱ ンヰヰ ヴヵヴ,ヵヴ Kč  
231-)ákladﾐí Hěžﾐý účet            ヶΓヶ ンヶヰ,Αヱ Kč             ヱヵヵ Γヶヶ,ΒΒ Kč  
      

AKTIVA CELKEM   ヴ ΑヰΓ ヰΒヱ,ヱヵ Kč    ヴ ヶΒヵ Γヱヶ,ヲΑ Kč  
      

PASIVA     

901-Foﾐd dlouhodoHého ﾏajetku         ン ヰヵΑ Αヲヰ,ヴヴ Kč          ヴ ヰΑΓ ΓヴΓ,ンΓ Kč  
933-Převod zúčtováﾐí příjﾏů a výdajů ﾏiﾐ.let            ヲヴヶ ンヶヰ,Αヱ Kč  -          ヲΓヴ ヰンン,ヱヲ Kč  
964-Saldo výdajů a ﾐákladů            ヴヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč             ヴヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
321-Dodavatelé            ヵヰヵ ヰヰヰ,ヰヰ Kč                          -   Kč  
951-DlouhodoHé Haﾐkovﾐí úvěry            ヴヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč             ヴヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
      

PASIVA CELKEM   4 709 081,ヱヵ Kč    ヴ ヶΒヵ Γヱヶ,ヲΑ Kč  
 

 PohyH ﾐa ﾏajetkovýIh účteIh Hyl způsoHeﾐ předevšíﾏ přírůstkeﾏ ﾏajetku pořízeﾐého 
z dotace POV KHK – „VyHaveﾐí veřejﾐýIh prostraﾐství PodIhluﾏí ﾏoHiliářeﾏ a zeleﾐí ヲヰヰΓ“. Koncem 

roku Hylo rozhodﾐuto iﾐveﾐtarizačﾐí a likvidačﾐí koﾏisí, a potvrzeﾐo předsedkyﾐí svazku, že Hude 
z účetﾐiItví vyřazeﾐa ﾐeaktuálﾐí „Studie sportovﾐíIh zařízeﾐí“ v částIe ヲンヰ.ヰヰヰ Kč ふúčet ヰヱΓ, IČ ヲヰヱぶ.  
Úvěr ﾐa předfiﾐaﾐIováﾐí projektu „PískovIové paﾏátky Mikroregioﾐu PodIhluﾏí ふoHIe do ヵヰヰ 
oHyvatelぶ“ Hyl splacen v průHěhu úﾐora ヲヰヱヰ, tato studie Hyla dáﾐa do ﾏajetku. 
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Hospodařeﾐí 
 Hospodařeﾐí Mikroregioﾐu PodIhluﾏí Hylo v roIe ヲヰヰΓ ﾐásledujíIí: Ielkové příjﾏy čiﾐily 1.076.011,96 

Kč, Ielkové výdaje čiﾐily ヱ.ヶヱヶ.ヴヰヵ,ΑΓ Kč. PodroHﾐější čleﾐěﾐí příjﾏů, výdajů a fiﾐaﾐIováﾐí je uvedeno 

v ﾐásledujíIí taHulIe.  
 

Přehled příjﾏů a výdajů za rok ヲヰヰ9   

Položka Popis 
SIhváleﾐý 
rozpočet 

Rozpočet po 
zﾏěﾐáIh 

Výsledek od 
začátku roku 

          

Rozpočtové 
příjﾏy         

          

4121 Neiﾐv.přijaté traﾐsfery od oHIí        ヶン ヶヵヰ,ヰヰ Kč             ヲヴン ンヱヰ,ヰヰ Kč             ヲヴン ンヰΑ,Αヴ Kč  
4122 Neiﾐv.přijaté traﾐsfery od krajů                   -   Kč             ヴヲヱ ヰヰヰ,ヰヰ Kč             ヴヲヱ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
4221 Iﾐvest.přijaté traﾐsfery od oHIí                   -   Kč             ヱΑヱ ヲΑヰ,ヰヰ Kč             ヱΑヱ ヲヶΓ,ヲヵ Kč  
4222 Iﾐvest.přijaté traﾐsfery od krajů                   -   Kč             ヲンヲ ヲヰヰ,ヰヰ Kč             ヲンヲ ヲヰヰ,ヰヰ Kč  
3639 2133 Příjﾏy z proﾐájﾏu ﾏovitýIh věIí                   -   Kč                 5 000,ヰヰ Kč                 ヵ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
6310 2141 Příjﾏy z úroků                   -   Kč                 ン ヲンヰ,ヰヰ Kč                 ン ヲンヴ,ΓΑ Kč  
          

CELKEM     ヶン ヶヵヰ,ヰヰ Kč    ヱ ヰΑヶ ヰヱヰ,ヰヰ Kč    ヱ ヰΑヶ ヰヱヱ,Γヶ Kč  
          

Rozpočtové 
výdaje         

          

3329 5141 OIhraﾐa paﾏátek – úroky                   -   Kč               ヱΑ ヰヰヰ,ヰヰ Kč               ヱΑ ヰヰヰ,Βヰ Kč  

3329 6119 

OIhraﾐa paﾏátek – ﾐákup dlouh. 
nehm. Majetku        ヲヵ ヰヰヰ,ヰヰ Kč             ヶヰヲ ΒΓヰ,ヰヰ Kč             ヶヰヲ ΒΒヲ,ヰヰ Kč  

3639 5019 Koﾏuﾐálﾐí služHy-ost.platy                   -   Kč             ヱヰン ヴヴヰ,ヰヰ Kč             ヱヰン ヴヴヰ,ヰヰ Kč  
3639 5021 Koﾏ.služHy-OON                   -   Kč               ヱヲ ヰヰヰ,ヰヰ Kč               ヱヲ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
3639 5039 Koﾏ.služHy-refundace-SP,ZP                   -   Kč               ンヵ ヱΑヰ,ヰヰ Kč               ンヵ ヱΑヰ,ヰヰ Kč  
3639 5139 Koﾏ.služHy-ﾐákup ﾏateriálu                   -   Kč                 ヲ ンヰヰ,ヰヰ Kč                 ヲ ヲΓΓ,ヰヰ Kč  
3639 5161 Koﾏ.služHy-poštovﾐé                   -   Kč                   Βヵヰ,ヰヰ Kč                   Βヴヵ,ヰヰ Kč  
3639 5162 Koﾏ.služHy-telekom.poplatky                   -   Kč                 Γ ンヲヰ,ヰヰ Kč                 Γ ンヱΒ,ヰヰ Kč  
3639 5169 Koﾏ.služHy-ﾐákup služeH        ヲヰ ヴヶヰ,ヰヰ Kč                 3 90ヰ,ヰヰ Kč                 ン Γヰヴ,ヰヰ Kč  
3639 5229 Čleﾐský přísp.PodIhluﾏí os        ヱΒ ヱΓヰ,ヰヰ Kč               ヱΒ ヱΓヰ,ヰヰ Kč               ヱΒ ヱΒヶ,ヰヰ Kč  
3745 5137 POV-DroHﾐý hﾏotﾐý dlouh.ﾏaj.                   -   Kč             ヲヵヰ Βンヰ,ヰヰ Kč             ヲヵヰ ΒヲΒ,ヶヰ Kč  
3745 5139 POV-Materiál                   -   Kč             ヱヲヵ ヱヰヰ,ヰヰ Kč             ヱヲヵ ヰΓン,Βヴ Kč  
3745 5169 POV-Nákup služeH                   -   Kč               ンヴ ヰヲヰ,ヰヰ Kč               ンヴ ヰヲン,ンヰ Kč  
3745 6121 POV-Budovy, haly a stavby                   -   Kč             ンΓヲ ヴヰヰ,ヰヰ Kč             ンΓヲ ヴヰヱ,Αヵ Kč  
6310 5163 Baﾐkovﾐí poplatky                   -   Kč                 ヶ ΑΒヰ,ヰヰ Kč                 ヶ ΑΑΓ,ヵヰ Kč  
6320 5163 Pojištěﾐí                   -   Kč                 ヲ ヲンヰ,ヰヰ Kč                 ヲ ヲンヴ,ヰヰ Kč  
          

CELKEM     ヶン ヶヵヰ,ヰヰ Kč    ヱ ヶヱヶ ヴヲヰ,ヰヰ Kč    ヱ ヶヱヶ ヴヰヵ,ΑΓ Kč  
          

FiﾐaﾐIováﾐí         

          

8115 )ﾏěﾐa stavu krátkod.prostředků                   -   Kč             540 410,00 Kč             ヵヴヰ ンΓン,Βン Kč  
          

CELKEM                    -         ヵヴヰ ヴヱヰ,ヰヰ Kč       ヵヴヰ ンΓン,Βン Kč  
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Příjﾏy 

 Příjﾏy Hyly tvořeﾐy z největší části čleﾐskýﾏi příspěvky, iﾐvestičﾐíﾏi a ﾐeiﾐvestičﾐíﾏi spoluúčastﾏi od 
oHIí ﾐa dotaIi „VyHaveﾐí veřejﾐýIh prostraﾐství PodIhluﾏí ﾏoHiliářeﾏ a zeleﾐí ヲヰヰΓ“ z POV KHK. 

  

Výdaje 

 Výdaje odpovídaly získaﾐýﾏ příjﾏůﾏ a realizovaﾐýﾏ dotačﾐíﾏ projektůﾏ.  

Běheﾏ roku ヲヰヰΓ získal MP dotaIi z Prograﾏu oHﾐovy veﾐkova KrálovéhradeIkého kraje ﾐa projekt 
„VyHaveﾐí veřejﾐýIh prostraﾐství PodIhluﾏí ﾏoHiliářeﾏ a zeleﾐí ヲヰヰΓ - Investice“ ve výši 232.200,- Kč a 

„VyHaveﾐí veřejﾐýIh prostraﾐství PodIhluﾏí ﾏoHiliářeﾏ a zeleﾐí ヲヰヰΓ – ﾐeiﾐvestiIe“ ve výši  ヲヵΑ.Βヰヰ Kč . 
 V ráﾏIi tohoto projektu Hyl pořízeﾐ dlouhodoHý ﾏajetek ﾐa účet 021 – Budovy a stavHy, ve výši IIa 
392.400 Kč. Jedﾐalo se o vyHudováﾐí dětského hřiště, zahradﾐího altáﾐu, o pořízeﾐí autoHusové zastávky a       

ヲ dětskýIh průlezkovýIh sestav. Teﾐto ﾏajetek Hyl dáﾐ do výpůjčky oHIíﾏ, ﾐa jejiIhž úzeﾏí se stavHy 
ﾐaIházejí.  I ﾐa účtu ヰヲΒ – DroHﾐý dlouhodoHý ﾏajetek, došlo Hěheﾏ roku ヲヰヰΓ k výzﾐaﾏﾐéﾏu pohyHu. 
V ráﾏIi dotaIe POV KHK Hylo v oHIíIh Mikroregioﾐu PodIhluﾏí pořízeﾐo vyHaveﾐí dětskýIh hřišť a veřejﾐýIh 
prostraﾐství ふlavičky, koše, stojaﾐy ﾐa kola,…ぶ v Ielkové výši IIa ヲヵΑ.ヰヰヰ Kč. )HývajíIí ﾐáklady ﾐa projekt 
zahrﾐovaly předevšíﾏ výdaje ﾐa pořízeﾐí zeleﾐě. Tohoto projektu se účastﾐilo ﾐásledujíIíIh ヱヲ oHIí: Bílsko u 
HořiI, Kovač, Sukorady, VrHiIe, ŽeretiIe, Rašíﾐ, Butoves, LískoviIe, VolaﾐiIe, Vysoké Veselí, Choﾏutice a 

ŽeretiIe.  
K ﾐákladůﾏ projektu „ProfesioﾐalizaIe Mikroregioﾐu PodIhluﾏí ヲヰヰΓ“ patří refuﾐdaIe ﾏezd oHIi 

Holovousy za Petru VáIlavíkovou ふadﾏiﾐistrátor, koordiﾐátor MPぶ a Heleﾐu Kráčﾏarovou ふúčetﾐí), 
přefakturaIe telekoﾏuﾐikačﾐíIh poplatků a poštovﾐého, úhrada HaﾐkovﾐíIh poplatků, pojištěﾐí, doﾏéﾐy MP 
(www.podchlumi.cz), účetﾐího prograﾏu a kaﾐIelářskýIh potřeH. Tato dotaIe Hyla poskytﾐuta rovﾐěž z KÚ, 
z programu PRK-RRD (graﾐt KrálovéhradeIkého kraje). 

Dále se v r. ヲヰヰΓ pokračovalo v realizaIi II. etapy projektu „PískovIové paﾏátky Mikroregioﾐu 
PodIhluﾏí, oHIe do ヵヰヰ oHyvatel“ z Prograﾏu rozvoje veﾐkova ふPRVぶ, jejíﾏž hlavﾐíﾏ výstupeﾏ Hyl tisk studie. 

Celkové ﾐáklady II. etapy čiﾐily 602.882,- Kč za práIi a tisk studie a ヱΑ.ヰヰヰ,Βヰ Kč ﾐa ﾐeiﾐvestičﾐíIh úroIíIh 
z poskytﾐutého úvěru od České spořitelﾐy ﾐa předfiﾐaﾐIováﾐí projektu. Celková výše poskytﾐutého úvěru 
čiﾐila ヴヵヰ.ヰヰヰ,- Kč a jeho splaIeﾐí proHěhlo v úﾐoru 2010. 

Mikroregioﾐ PodIhluﾏí dále čerpal dotaIi „DotaIe úroků z úvěru“ z Programu obnovy venkova 

KrálovéhradeIkého kraje ふPOV KHKぶ ve výši 64.000 Kč, která Hyla použita ﾐa uhrazeﾐí splátek úroků z úvěru 
z projektu „PískovIové paﾏátky MP ふoHIe do ヵヰヰ oHyvatelぶ“ realizovaﾐého z PRV.  Tato dotace nebyla 

vyčerpáﾐa v plﾐé výši, v lednu ヲヰヱヰ Hyla uhrazeﾐa KÚ KHK její částečﾐá vratka ve výši ヵヲ.ヱヰヰ Kč. 

Čerpáﾐí dotaIí v r. 2009 

Popis Přijato k 31.12.2009 
Vyčerpáﾐo z dotace 

k 31.12.2009 
Vratka 

Profesionalizace MP 99.200,- Kč 99.200,- Kč -    Kč 

Veřejﾐá prostraﾐství – neinv. ヲヵΑ.Βヰヰ Kč ヲヵΑ.Βヰヰ Kč - Kč 

Veřejﾐá prostraﾐství – inv. ヲンヲ.ヲヰヰ Kč ヲンヲ.ヲヰヰ Kč - Kč 

II. etapa „Studie pískovIovýIh paﾏátek MP“ 535.320,- Kč 535.320,- Kč -    Kč  

Úroky z úvěru 64.000,- Kč 11.900 Kč 52.100,- Kč 

 

 

http://www.podchlumi.cz/
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Audit z Krajského úřadu 

 

 Hospodařeﾐí Mikroregioﾐu PodIhluﾏí za rok ヲヰヰΓ Hylo přezkouﾏáﾐo praIovﾐíky Krajského úřadu dﾐe 
27.10.2009 a 4.2.2010.  

Závěr: ﾐa základě zákoﾐa č. ヴヲヰ/ヲヰヰヴ SH., o přezkouﾏáváﾐí hospodařeﾐí úzeﾏﾐíIh saﾏosprávﾐýIh Ielků a 
doHrovolﾐýIh svazků oHIí ﾐeHyly zjištěﾐy IhyHy a nedostatky. 

Přílohy závěrečﾐého účtu: 

- )práva o výsledku přezkouﾏáﾐí hospodařeﾐí doHrovolﾐého svazku oHIí Mikroregioﾐu PodIhluﾏí, 
inventarizace majetku, rozvaha k 31.12.2009, plﾐěﾐí rozpočtu za oHdoHí ヱヲ/ヲヰヰΓ – prosiﾐeI, příloha 

k 31.12.2009 

jsou k ﾐahlédﾐutí ﾐa oHeIﾐíﾏ úřadě: 

 

ﾐeHo po telefoﾐiIké doﾏluvě č.: 

 

Vyvěšeﾐo dﾐe: ..............................................                razítko a podpis: 

 

Sejmuto dne: ................................................   razítko a podpis:  

 

ElektroﾐiIky vyvěšeno v oHdoHí: .......................................................................... 

 

        razítko a podpis: 


