Závěrečný účet za rok 2013
Mikroregion Radbuza

Závěrečný účet tvoří:
•

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013

•

Účetní uzávěrka

•

Závěrečný inventurní soupis

•

Přehled dotací

•

Přehled aktivit za rok 2013

•

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radbuza

Svazek obcí Mikroregion Radbuza sdružoval v roce 2013 celkem 27 obcí. V roce 2013 měl
Mikroregion 41 302 obyvatel. Členský příspěvek pro rok 2013 činil 20,-Kč/ obyv. za rok.
Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 lze charakterizovat těmito body:
•

v roce 2013 se uskutečnilo celkem 2 zasedání Řídící skupiny projektu, 6 zasedání Výkonné
a dozorčí rady Mikroregionu Radbuza a 4 zasedání Shromáždění zástupců měst a obcí
Mikroregionu Radbuza;

•

běžnou činnost svazku a Shromážděním zástupců schválený plán činností zajišťovala
manažerka Mikroregionu Radbuza, Ing. Kubernátová, pod vedením představenstva svazku;

•

od 2.5.2011 provádí přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radbuza a vydává zprávu o
výsledku tohoto přezkoumání auditorská firma Ing. Jana Nozara;

•

v roce 2013 byly realizovány plánované projekty z předchozího období, které byly úspěšně
podpořeny dotacemi z programů Plzeňského kraje;

•

proběhla příprava dalších projektů svazku obcí a byly připravovány žádosti o dotace na rok
2014.
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Účetní uzávěrka
•

Hospodaření mikroregionu, údaje účetní uzávěrky a závěrečný účet mikroregionu odpovídá
platným obecně závazným právním předpisům, schválenému rozpočtu shromážděním
zástupců ze dne 13. 12. 2012 (Usnesení č. 4). Při provádění přezkoumání hospodaření
mikroregionu nebyly zjištěny chyby ani nedostatky ani rozpory se závaznými právními
předpisy a nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Radbuza v budoucnu.

•

Celkový objem příjmů Mikroregionu Radbuza za rok 2013 po konsolidaci činil
24 570 129,99,-Kč.

•

Celkový objem výdajů Mikroregionu Radbuza za rok 2013 po konsolidaci činil
9 418 210,99,-Kč.

•

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2013 činí 15 151 919,-Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2013 Mikroregionu Radbuza
•

Skutečné příjmy celkem 47 937 661,67,- Kč, a to:

•

NI přijaté transf. od obcí

8 534 542,32,- Kč

•

IN přijaté transf. od krajů

130 000,00,- Kč

•

Převody z rozpočtových účtů

23 367 531,68,- Kč

•

IN přijaté transf. od obcí

13 659 371,63,- Kč

•

Splátky půjč. prostř. od obcí

1 400 004,-Kč

•

Příj.z prodeje zboží

9 697,00,-Kč

•

Obec.příj.a výd. z fin. operací

836 515,04,- Kč

• Skutečné výdaje celkem 32 785 742,67,- Kč, a to:
•

Ost.záležit.pozem.komunikací

629 389,70,-Kč

•

Odvád. a čist. odpad. vod, nakládání s kaly

327 855,00- Kč

•

Nebytové hospodaření

2,-Kč

•

Činnost místní správy

740 114,58,- Kč

•

Obec. příj. a výd. z fin. operací

7 720 369,71,- Kč

•

Pojištění funkčně nespecifik.

480,-Kč

•

Přev. vl. fondům v rozp. úz.úrov.

23 367 531,68,- Kč
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ZÁVĚREČNÝ INVENTURNÍ SOUPIS

Zpráva a zápis o provedení inventarizace majetku Mikroregionu Radbuza v roce 2013, která
se stává přílohou účetní uzávěrky Mikroregionu Radbuza za rok 2013
Druh inventarizace: řádná periodická
Provedená ke dni: Fyzická inventarizace – 31.12.2013
Dokladová inventarizace – 31.12.2013
Skutečné stavy majetku byly zjišťovány fyzickou inventurou a dokladovou inventurou.
Složení inventarizační komise:
Předseda: Ing. Jana Nováková
Člen: Bc. Michal Gotthart
Člen: J. Kučera
Člen: Ing. A. Kubernátová
-

Příkaz k inventarizaci byl schválen dne 8. 10. 2013 na jednání Výkonné a dozorčí rady

Mikroregionu Radbuza v Dobřanech,
-

v mezidobí od data zahájení inventarizace do rozvahového dne nebyly realizované

žádné přírůstky, proto se neprovádí rozdílová inventarizace. Zjištěné inventarizační rozdíly
v jednotkách množství a Kč, s návrhem na vyrovnání a vyjádření odpovědných pracovníků:
rozdíly zjištěny nebyly,
-

inventarizace byla provedena v kanceláři Mikroregionu Radbuza a ve všech členských

obcích Mikroregionu Radbuza, ve kterých se nachází majetek Mikroregionu Radbuza,
-

součástí inventarizační dokumentace jsou karty majetku, ve kterých jsou specifikované

jednotlivé položky.
Zjištěné skutečnosti inventarizační komise:
-

veškerý majetek je evidován v průkazné evidenci

-

k přírůstkům majetku je vystavován zařazovací protokol

-

soupis vyřazeného majetku je přílohou inventarizačního zápisu

-

vyřazení majetku bylo proúčtováno v roce 2013

-

v evidenci majetku a v péči o něj nebyly shledány podstatné závady
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Přehled dotací
V roce 2013 získal Mikroregion Radbuza finanční dotace na své projekty z těchto zdrojů:

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji v roce 2013
„Přeznačení cyklotrasy CT3 do koridoru dle ZÚR PK a oprava stávajícího
značení na území Mikroregionu Radbuza“
Dotace ………………………………………..……….……60 000,- Kč
Spoluúčast z rozpočtu MR …………………..……………..23 000,- Kč
Celkové náklady…………………………….…....…………83 000,- Kč

Rozsah projektu:
V rámci tohoto projektu, který bude ukončen v roce 2014, došlo k provedení revize již
stávajících cyklotras vedoucích územím Mikroregionu Radbuza (jedná se celkem o 97 km) a
opravu značení na těchto trasách. V další fázi dojde k fyzické realizaci dočasného přeznačení
trasy CT3 na území Mikroregionu Radbuza a tím k přeznačení stávající trasy na CT3A tak, aby
v území nevzniklo duplicitní značení.
Jednotlivé aktivity projektu
- Nákup a montáž nových sloupků a cykloznaček
- Pořízení samolepek a přelepení stávajícího CT3 na CT3A
- Pořízení revize stávajících cyklotras na území Mikroregionu Radbuza
- Nákup, montáž a oprava cykloznaček dle provedené revize

Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2013
„Propagace vzniku cyklostezky CT3 dle ZÚR Plzeňského kraje“
Dotace ………………………………………..……….……70 000,- Kč
Spoluúčast z rozpočtu MR …………………..……………..65 000,- Kč
Celkové náklady…..………………………….…....………135 000,- Kč

Rozsah projektu:
V rámci tohoto projektu, který byl ukončen v roce 2013, došlo k pořízení 4ks billboardů, které
byly osazeny ve městech Dobřany, Stod, Holýšov a obci Chotěšov, jež informují o iniciativě
Mikroregionu Radbuza realizovat projekt vybudování cyklostezky v délce 30km a to na trase
z Dobřan do Holýšova. Další aktivitou bylo vytvoření informačního letáku a jeho distribuci do
domácností v těchto městech/obci. Projekt tak pomohl k větší informovanosti veřejnosti o
celém záměru a napomohl oslovení jednotlivých majitelů pozemků, přes které cyklostezka
povede.
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Přehled dalších aktivit MR za rok 2013
Mikroregion Radbuza uspořádal v roce 2013 tyto akce:
•

Slet čarodějnic, Letní slavnost na Křížovém vrchu, Závod jízdních kol na K.V.;

•

jarní seminář pro kronikáře měst a obcí Mikroregionu Radbuza v Mariánské Týnici,
seminář pro účetní měst a obcí Mikroregionu v Dobřanech a seminář pro zástupce měst a
obcí Mikroregionu Radbuza na téma Nový občanský zákoník;

• účast na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2013 a Regiontour 2013;
• prezentace na webových stránkách www.cestykrajem.cz;
• jednodenní cykloakci starostů měst a obcí Mikroregionu na Horšovskotýnsku;
• aktualizace webových stránek Mikroregionu;
• revize stávajících cyklotras na území Mikroregionu Radbuza;
• realizace trasy Praha – Plzeň – Regensburg – položení základního kamene a propagace
projektu;
• vybavení nejmenších obcí herními prvky z rozpočtu Mikroregionu Radbuza;
• finanční podpora lokálních akcí na území Mikroregionu Radbuza;
• zapojení do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroregion Radbuza
Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radbuza za rok 2013 bylo provedeno s tímto
závěrem:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Radbuza za rok 2013 jsem nezjistil chyby a nedostatky. Nezjistil jsem žádnou
skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření svazku není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky hospodaření uvedenými v bodě
III této zprávy.
Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku v
budoucnosti.
Doplňující ukazatele (§ 10, odstavec 4, písmeno b zákona o přezkoumání hospodaření):
podíl pohledávek na rozpočtu svazku činí 697,2 %, podíl závazků na rozpočtu svazku 608,6 %,
zastavený majetek svazek nemá.
Přezkoumání provedl: Ing. Jan Nozar, auditor, číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu
auditorů České republiky
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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 Radbuza jsou k nahlédnutí
v kanceláři Mikroregionu Radbuza v Dobřanech.

Vypracovala :
Ing. Andrea Kubernátová, manažerka Mikroregionu Radbuza

Zde odstřihněte a předejte na Mikroregion Radbuza
_____________________________________________________________

Potvrzení o vyvěšení závěrečného účtu Mikroregionu Radbuza za rok 2013

OBEC……………………………………….

Vyvěšeno dne 3. 3. 2014

Sejmuto dne 19. 3. 2014

Podpis a razítko:………..……….
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