Závěrečny
ričetza rok 2018
SvazekobcíMikroregionTÍebechovicko
t.
Svazek obcí Mikroregion TŤebechovicko, kteqf sdružujecelkem 7 obcía 1 město vznikl
na pŤelomu roku 2000 a 200l. Na rozloze 72,94 km2 zde Žije 7.960 obyvatel (stav
k 31.12.2018).
V roce 2018 byl realizován plánovany projekt s názvem: ,,Podpora Mikroregionu
TŤebechovickov roce 201'8,,,ktery byl podpoŤendotací zrozpočtu Královéhradeckéhokraje.
Byla pŤipravena žádost o dotaci na rok 2019 z gtanti Královéhradeckého kraje.
Spolupracujemetaké s MAS Nad orlicí.
Činnostv roce 20l8 Ize charakterizovattěmito body:
- V roce 2018 se uskuteěnila celkem 2 zasedánísprávnirady a3 zasedánívalnéhromady
- běžnou činnost svazku zajišťoval sekretariát, složeny z pŤedsedy svazku p. Ing. JiŤího
Němce, tajemnice pí. Blanky Krištofové,a ekonomky pí. Marcely Kupkové.
Speciální poradenské služby poskyovala manažerská organizace M Projekt CZ s.r.o.
Valnou hromadou schváleny plan práce svazku obcí zajišťovalvykonny organ - správní rada.
- v roce 2018 byl valnou hromadou MRT schválen Vyrovnany rozpočets pŤíjmya vydaji
ve vyši 223,99 tis. Kč (viz PŤílohaě. 1 _ RozpočtovépŤrjmy,qfdaje a financování za rok

20r8).

il.

V roce 2018 obdržel Svazek obcí MRT následujícídotaci:
1. Neinvestičnídotace zrozpočtu Královéhradeckéhokraje narea|izaci projektu
s názvem ,,Podpora Mikroregionu Tňebechovicko v roce 2018u evidovanéhopod
číslem18RRD02-0016:

59.500...Kč
25.904,-.Kč
85.404...Kč

Dotace
Vlastní nákladv
Skutečnécelkovénákladv
Podíl dotace

69,.67 o/o

Z ďotace bylo uhrazeno vedeníričetnictvíMRT, sluŽby firmě M Projekt CZ _ konzultace
nad možnostmi financovéní,déieslužby tykajícíse GDPR- progrÍlmátorskéripravy aprávni
služby, nová podoba internetovych stránek MRT.

m.
Během roku byl schváIeny rozpočetupraven 3 rozpoětovymi opatŤenímio následující
položky:
P

V
V
P

Neinvestičnítransfer od kraie 59.50tis.Kč
Neinvestičnítransfer obci
5,00tis.Kč
Vratka dotace Junáku
2.05tis.Kč
Investičnítransfer od města
3.85tis.Kč
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IV.

V roce 2018 bylo schváleno vatnou hromadou a uzavŤeno celkem 5 veňejnoprávních
smluv:
.

VeŤejnoprávní smlouva č.1'12018s obcí Bělečnad Orlicí _ poskytnutí
neinvestičnídotace zrozpoěfu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve vyši
5.000,.- Kě na ceny pro ričastníkyfotbalovéhoturnaje konanéhodne 2.6.2018.
Vy čtovaníbylo provedeno.

-

Veňejnoprávní smlouv a č.212018s obcí Ledce _ poskynutí neinvestiční
dotace
ztozpočtu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve vyši 5.000,.. Kč na ceny
pro riěastníkyturnaje v malékopané,,Ledce CUP.. konanéhodne 5.7.2018.
Vy ětovaníbylo provedeno.

.

Veňejnoprávní smlouva č,.312018
s organtzacíJunák _ českyskaut, stŤedisko
FrantiškaBarvíŤeTŤebechovicepod orebem' z.s. _ poskynutí neinvestičnídotace
zrozpoětu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve v;fši3.500,.- Kč
na ceny pro ričastníky
akce ,oOkolo orebu.., která se konala|2.5.2018, pŤičemŽ
byla provedena vratka ve vyši 2. 046,.. Kě z drivodu nedočerpánídotace.
Vyťrětovaníbylo provedeno.
VeŤejnoprávní smlouva č,.4120|8s Tňebechoviclcfm muzeem betlému _
poskytnutí neinvestičnídotace z rozpoětu Mikroregionu TŤebechovicko, svazku
obcí ve vyši 30.000,-. Kě na provoznínik|ady Informaěníhoa turistickéhocentra,
propagaci So Mikroregion TŤebechovickoamzdutajemníka So MRT v roce
2018. Vyťrětovaní
bylo provedeno.
Tato dotacebyla poskynuta jako podpora de minimis podle naŤízení
komise (EU)
ě. 1407l20t3 ze dne 18.prosince20l3, o použitičláÍlk |07 a 108 Smlouvy o
fungovarríEvropské unie na podporu de minimis (publikováno ,, ÚŤedním
věstníkuEU, ze dne24.12.2013,v ěástceL352).
. Veňejnoprávní smlouva č.5/2018 s s obcí Blešno _ poskynutí neinvestiční
dotace zrozpoětu Mikroregionu TŤebechovicko,svazku obcí ve vyši 5.000,-- Kč
na ceny pro riěastníkyfotbalovéhoturnaje ,,Crysta| cup 2oL8, konaného dne
18.8.2018.
Vy ětováníbylo provedeno.
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V.
K 3 1,|2 2018 byla provedena inventarizacemajetku MRT. Inventurnírozdíly nebyly zj ištěny.

MRT eviduje k 31.|2.20|8 následujícímajetek:
Účet

018
021
022
028

PĚedmět
DrobnÝ dlouhodobÝ nehmotnÝ mai etek
Stavby
Samostatnémovitévěci a souborv
DrobnÝ dlouhodobÝ hmotnÝ maietek

901

DrobnÝ nehmotnÝmaietek v operativníevidenci

Kč
33.589.50
178.1
56,44
757.319,,28

r71.243.00
1,140.308,22
11.172.00
11.172.00

VI.
Dílčípňezkoumání hospodaÍeníSvazku obcí Mikroregion Tňebechovicko bylo
provedeno dne 13.1.2.201.8
a to firmou c.k. audit, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
pŤezkoumáníhospodaňeníSvazku obcí Mikroregion Tňebechovicko bylo
Záryěrečné
provedeno v období od 27.2.2019do 23.5.2019za rok 2018 dle zákona č.42012004Sb.
s tímto závěrem:
Na základě námi provedenéhopňezkoumání hospodaňenísvazku obcíjsme nezjistili
žádnou skutečnostokterá by nás vedla k pňesvědčení,
Že p ezkoumávanéhospodaňení
není ve všech vyznamnf'ch (materiálních) ohledech v souladu s hledisky pŤezkoumání
hospodaňeníuvedenymi v bodě III. tétozprávy.
PŤi pňezkoumání hospodaŤenísvazku obcí Mikroregion TŤebechovickoza rok 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ani pňi minulém pňezkoumání nebyly zjištěny Žádné
chyby a nedostatlry a nebylo tedy nutnépňijímat opatĚeník nápravě pňi hospodaÍeníza
rok 20L8.
Chyby a nedostatky zjištěnémpĚi dílčímpňezkoumání v prriběhu roku 2018 byly
svazkem obcí k 31'.!2.2018odstraněny.
Pňedmět pÍezkoumání podle ustanovení$ 3 zákona č.42012004sb. se ověĚuje
z hlediska:
a) dodržovánípovinnostízvláštnímiprávními pňedpisy'
b) souladu hospodaŤenís finančnímiprostňedky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodrženíričeluposlqytnutédotace nebo návratné finančnívypomoci a podmínek
jejich použití
d) věcnéa formální správnosti dokladri o pŤezkoumávanfch operacích
Právní pňedpisy použitépŤi pňezkoumání hospodaňenípokryvajícívyšeuvedená
hlediska jsou uvedeny v pňílozeA, která je nedílnou součástítétozprávy.
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Zpréxao v;fsledkupŤezkoumaní
hospodďenísva*u obcí Mikroregion TŤebechovicko
zarok 2018je pŤílohou
ě. 2 tohotozávěreěného
ričfua je k nďrlédnutí
na obecníměi
městskémuŤadě.
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Masarykovonám. 14,50346, Tťebechovice
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Podpis a razítko
Zívěrečn! četza rok 2018
Svazek obcíMikroregion TŤebechovicko
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