
   
Komentář k plnění rozpočtu  za rok 2009 
 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko byl založen zakladatelskou smlouvou ze 
dne 31.7.2002  za účelem vytvoření vzájemné spolupráce a pomoci při řešení otázek společného 
zájmu obcí mikroregionu  Kutnohorska. 
 
Svazek obcí,  jehož sídlem je Městský úřad Kutná Hora,  Havlíčkovo náměstí 552,  je  tvořen 
obcemi:       Město Kutná Hora 
                    Obec  Církvice 
                    Obec  Hlízov 
                    Obec  Nové Dvory 
                    Obec  Svatý Mikuláš 
  
Nejvyšším orgánem svazku je rada svazku,  která se skládá ze zástupců členů svazku tj. obcí. 
Každá obec deleguje jednoho svého zástupce. Zastupitelstvo Města Kutná Hora svým usnesením 
č. 70/09 ze dne 17.3.2009 odvolalo z funkce člena rady DSO Mikroregion Kutnohorsko zástupce 
Města Kutná Hora  pana Ing. Tomáše Benadu a jmenovalo pana Václava Zimmermanna. Na 
jednání rady svazku dne 1. června 2009 byl předsedou svazku  zvolen RSDr. Stanislav Vlk 
(starosta obce Církvice), místopředsedou Václav Zimmermann (místostarosta města Kutná Hora) 
po odvolání místopředsedy Ing. Tomáše Benady.  
 
Schválený rozpočet  
Rozpočet svazku na rok 2009 schválila rada  DSO Mikroregion Kutnohorsko na svém jednání 
dne 17.12.2008. Celkové příjmy na rok 2009 byly schváleny ve výši 49 360,- Kč, celkové výdaje 
ve výši 99 360,- Kč,  financování ve výši  předpokládaného zůstatku nevyčerpaných finančních 
prostředků  k 31. 12. 2008 ve výši 50 000,- Kč.  
 
Upravený  rozpočet  
V průběhu roku  byla na jednání  rady DSO Mikroregion Kutnohorsko schválena jedna změna 
rozpočtu,  která se týkala snížení výše členského příspěvku obcí na rok 2009 dle skutečného 
počtu obyvatel  k 1.1.2009. 
 
Skutečnost  
Skutečně dosažené příjmy DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2009 činily 48  295,53 Kč 
(plnění na 99,40 % upraveného rozpočtu), výdaje byly čerpány pouze  ve výši 13 301,- Kč 
(plnění na 13,50 % upraveného rozpočtu). Rozdíl příjmů a výdajů  představuje  financování – 
snížení stavu bankovního účtu  k 31.12.2009 oproti stavu na počátku roku 2009 o  34 994,53 Kč.  
 
Činnost 
V průběhu roku byl jednotlivými zástupci obcí  svazku prověřen stav značení a mobiliáře 
cyklistických tras,  které jsou v majetku svazku obcí.  
  
DSO Mikroregion Kutnohorsko v roce 2009 nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani od 
krajského úřadu a nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu .   
 
 
 
                                                                    1                                                


