
Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory 

za rok 2019  - návrh 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Upravený rozpočet  Svazku obcí Jestřebí hory předpokládal : 

- příjmy      Kč     729 580,--    

- výdaje   Kč     784 580,--   

- financování   Kč       55 000,-- 

 

 

Hospodaření  (dle výkazu Fin2-12) skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši  

Kč   40 788,79.  

 

- skutečné příjmy   Kč     727 456,32   tj.   99,71 % upraveného rozpočtu 

- skutečné výdaje  Kč     768 245,11   tj.   97,92 % upraveného rozpočtu 

- financování      Kč       40 788,79   

 

Rozdělení příjmů: 

- daňové příjmy  Kč                  0,--     

- nedaňové příjmy  Kč   22 961,32 

- kapitálové příjmy      Kč          0,--     

- přijaté transfery        Kč       704 495,-- 

 

Rozdělení výdajů: 

- běžné výdaje   Kč        768 245,11 

- kapitálové výdaje  Kč                   0,--     

 

 

Hospodaření skončilo ztrátou ve výši Kč 68 747,08 (dle výkazu zisku a ztrát).  

 

- výnosy    Kč   1 828 548,72 

- náklady   Kč   1 897 295,80 

- výsledek hosp. (ztráta)  Kč        68 747,08   

 
Výsledek hospodaření (ztráta) účetního období 2019 bude pokryta z přebytků hospodaření 

předchozích let. 

  

Přijaté členské příspěvky od obcí činily v roce 2019     Kč  424 840,--  

(schválen příspěvek Kč 40,-- na 1 občana v příslušné obci k datu 1. 1. 2019).  

 

Granty z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory byly poskytnuty v souhrnné výši Kč 80 000,- 

20 zájmovým spolkům a sdružením regionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotace od Královéhradeckého kraje  19RRD02-0026 – Podpora svazků obcí 

 

Název „Profesionalizace Svazku obcí Jestřebí hory“  
 

V rámci projektu byly financovány především činnosti spojené s administrativou svazku 

v oblasti přípravy, koordinace a realizace grantů v roce 2019, příprava a koordinace aktivit 

svazku, tvorba nového propagačního materiálu „Dobijte se v Jestřebích horách“ 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 :   Kč     95 000,--    (65,98 % z celkových nákladů) 

- výše vlastních nákladů :  Kč     49 000,-- 

Celkové náklady akce :    Kč   144 000,-- 

 

 

 

 

Přílohy :   

 

1. Finanční výkazy: 

Výkaz Fin2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2019 

 

2. Účetní výkazy: 

Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31. 12. 2019 

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019 

Příloha sestavená k 31. 12. 2019 

 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

- kontrolu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický - oddělení 

metodiky a kontroly.  

Závěr: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jestřebí hory  za rok 

2019 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. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne  ………………………………….. 

 

 

 

Svěšeno dne  ………………………………….. 


