Společenství obcí Čertovo břemeno
svazek obcí
IČ: 70 13 35 49
Borotín 57
391 35 Borotín

Návrh závěrečného účtu za rok 2012
Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění p. p. byl sestaven návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok
2012.
1. Finanční hospodaření:
Celkové příjmy po konsolidaci za r. 2012
Celkové výdaje po konsolidaci za r. 2012
Rozdíl

1.527.636,43 Kč
1.397.541,00 Kč
+ 130.095,43 Kč

Hospodaření Společenství obcí Čertovo břemeno skončilo za rok 2012 přebytkem ve výši
130.095,43 Kč.
Zůstatek běžného účtu 245 192 928/0300 činil k 31. 12. 2012 = 309.300,04 Kč.
Společenství obcí Čertovo břemeno v roce 2012
Valná hromada Společenství obcí Čertovo břemeno se v roce 2012 sešla celkem čtyřikrát.
Poprvé 4. 6. 2012 v Borotíně, 15. 10. 2012 v Borotíně, 05. 11. 2012 v Sedlci-Prčici a 17. 12. 2012 v
Borotíně. Kontrolní výbor Společenství obcí Čertovo břemeno se v roce 2012 sešel také celkem
čtyřikrát, vždy 1 hod před konáním valné hromady. Jelikož je funkční období orgánů Společenství
(předseda, místopředseda a kontrolní komise) dvouleté, byly na prosincovém zasedání provedeny
volby nového vedení svazku obcí. Předsedou byl opět zvolen Ing. Antonín Brož (starosta Městyse
Borotín) a místopředsedkyní opět Miroslava Jeřábková (starostka Města Sedlec-Prčice). Členy
kontrolní komise byli zvoleni – předseda Ing. Zdeněk Černý (starosta Obce Nadějkov), Rudolf
Vobruba (starosta Obce Mezno) a Mgr. Vladimír Mašek (starosta Města Jistebnice).
Předseda svazku: Ing. Antonín Brož, tel.: 381 285 815, 724 189 516
Místopředsedkyně svazku obcí: Miroslava Jeřábková, tel.: 317 834 384
Kontrolní komise: Ing. Zdeněk Černý (předseda kontrolní komise), Rudolf Vobruba a Mgr.
Vladimír Mašek.
Účetní svazku obcí: Jana Čermáková, zaměstnankyně úřadu Městyse Borotín, tel.: 381 285 815
Pečovatel-poradce: Mgr. Zdeněk Sedláček, tel.: 604 15 14 52, zdenek.sedlacek@seznam.cz
Realizované projekty Společenství obcí Čertovo břemeno v roce 2012
Na začátku roku 2012 byl brněnskou Nadací Partnerství podpořen projekt Společenství obcí Čertovo
břemeno s názvem Stromy pro Greenways Čertovo břemeno. Výše grantového příspěvku byla 20.000,Kč a cílem projektu provedení výsadby zeleně ve dvou obcích našeho mikroregionu. V Jistebnici se
obnovovala Alej Adolfa Katze, která se nachází v malebných Městských sadech Jistebnice a je součástí
Naučné stezky Jistebnickými sady. Původní topolová alej byla vysázena kolem roku 1900. Bohužel mnoho
stromů již uhynulo či bylo vykáceno a alej byla neúplná. Za pomoci Okrašlovacího spolku Jistebnice, dětí ze
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základní školy a Města Jistebnice zde po konzultaci s odborníky bylo nově vysazeno 57 ks dubu letního. V
Mezně se 19. května 2012 sázela zeleň na dvou místech - 3 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na rozcestí
turistických tras u osady Vestec a pustoryl se šeříkem na návsi v Mezně. Na obou místech byly za pomoci
osadního výboru Vestec, TJ SOKOL Mezno a SDH Mezno zabudovány také lavičky.
Z Programu Greenways 2012 Nadace Partnerství jsme získali grantový příspěvek ve výši 40.000,- Kč na
realizaci projektu „Greenways Čertovo břemeno – dobrý kraj, dobré Greenways“. Projekt se bude
realizovat v roce 2013. Spoluúčast našeho Společenství bude rovněž 40.000,- Kč (50 %) a celkové výdaje
projektu = 80.000,- Kč.
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 byly podpořeny dva projekty našeho
Společenství. Prvním byl projekt s názvem Pečovatel – poradce mikroregionu Společenství obcí Čertovo
břemeno podpořený ve výši 75.000,- Kč. Dotace byla použita na financování poradenské činnosti poradce
Zdeňka Sedláčka, který se stará o chod svazku obcí a administraci realizovaných projektů.
Druhý podpořený projekt ve výši 500.000,- Kč měl název Rozvoj turistických tras Greenways Čertovo
břemeno. Cílem projektu byla technická údržba a zkvalitňování vybavenosti turistických tras Greenways
Čertovo břemeno. Turistické trasy na území mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno jsou tvořeny
cyklotrasami, pěšími turistickými trasami, naučnými stezkami a zimními běžkařskými trasami. Aktivity
projektu přispěly ke zkvalitnění podmínek života místních obyvatel a přilákají více návštěvníků, kteří
začínají objevovat kouzlo nové turistické destinace. Z hlediska rozvoje cestovního ruchu je náš
mikroregion rozvíjející se destinací zejména pro oblast krátkodobé turistiky obyvatel Táborska,
Mladovožicka, Milevska, Příbramska, Benešovska a dalších regionů ČR.
Prvním cílem projektu bylo Technické zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Konkrétní aktivity – realizovali jsme opravy komunikací v délce 2,75 km (kde jsou turistické trasy vedeny)
na území 4 obcí – Borotín, Jistebnice, nadějkov a Radkov (viz tabulka níže). Největší a nejdůležitější
aktivitou byla oprava cesty z Radkova na Kostelec, kde je vedena mezinárodní cyklotrasa Greenways
Praha-Vídeň. Druhým cílem projektu bylo Doplňování vybavení turistických tras Greenways Čertovo
břemeno. Konkrétní aktivity – provedli jsme údržbu 9 ks informačních panelů na území 3 obcí – Jistebnice,
Borotín a Nadějkov (viz tabulka níže).
Třetím cílem projektu bylo Zajištění propagace nabízených služeb pro uživatele stezek a přímá
organizace sportovních, kulturních a společenských akcí. Konkrétní aktivity – podařilo se nám
zorganizovat 5 tradičních sportovně-společenských akcí – 10. ročník mikroregionální akce „Hry bez hranic“,
Turnaj v košíkové o pohár Čertova břemene v Borotíně, Vytrvalostní jezdecké závody „Jízda Čertovým
břemenem“, Jistebnický cyklomaraton a Fikarské slavnosti v Nadějkově.

Hry bez hranic 2012
Výroční desátý ročník soutěžního klání Hry bez hranic 2012 se konal v sobotu dne 14. července 2012
od 13,00 hod ve Starcově Lhotě u Nadějkova. Desátého ročníku Her bez hranic se zúčastnilo dvanáct týmů
obcí mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Zvítězil tým z Nadějkova, druhé skončilo družstvo
Brabenci z Libenic a na třetím místě se umístilo družstvo z Červeného Újezdu. Další pořadí týmů: 4. Pytlíci
Smilkov, 5. Jistebnice, 6. Boříci Horní Borek, 7. Mitrovice, 8. Hasiči Libenice, 9. Sokolíci Ješetice, 10.
Wovaři Velké Heřmanice, 11. Mezno a 12. Borotín.
Fondy Středočeského kraje 2012
Z Fondu rozvoje obcí a měst 2012 byla v roce 2012 podpořena žádost obcí Mezno a Smilkov. Obec Mezno
získala dotaci 200.000,- Kč na opravu střechy budovy sportovních kabin a Obec Smilkov dotaci 5.914.338,Kč na opravu budovy obecního úřadu ve Smilkově. Z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS byla
podpořena žádost obce Ješetice. Dotace ve výši 48.000,- Kč byla použita na nákup zásahových helem pro
SDH Ješetice.
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Program Podpora obnovy a rozvoje venkova
Každoročně se obce našeho svazku pokoušejí získat finanční prostředky z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, který administruje Ministerstvo pro místní rozvoj. Bohužel získat dotaci z tohoto programu
je stále těžší. O tom svědčí úspěšnost podaných žádostí. V dotačním titulu číslo 2 (Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci) žádaly následující obce – Jistebnice, Borotín, Heřmaničky a
Smilkov. Uspěla pouze Obce Smilkov s projektem Multifunkční prostor ve Smilkově – to je náš cíl. V
dotačním titulu číslo 4 (Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci) uspěly tři obce: Mezno
(projekt Celková obnova návesní kapličky v Mezně, dotace = 108.500,- Kč), Ješetice (projekt
Obnovujeme sakrální stavby Obce Ješetice, dotace = 84.000,- Kč) a Červený Újezd (projekt Obnova
sakrálních objektů v místní části Horní Nové Dvory, dotace = 67.000,- Kč). Žádosti obcí Jistebnice a
Sedlec-Prčice neuspěly.
Projekt MAS Krajina srdce 2011
Do Fiche č. 6 - II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu byl v září 2011 naším svazkem obcí
předložen projekt s názvem „Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno“. Projekt byl
podpořen ve výši 109.340 Kč, smlouva se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsána dne 24. 4.
2012, výzvy jednotlivým obcím k zaplacení celkové částky konkrétní aktivity rozeslány a projekt se
postupně realizuje. Náš projekt bude ukončen až v příštím roce a výsledkem budou tři cílové aktivity: vznik
nové Naučné stezky J. E. Kypty okolím Borotína, doplnění 15 ks infopanelů na Vyhlídkovou trasu Střezimíř
a doplnění drobného turistického mobiliáře (např. infopanely, lavičky, rozcestníky, posezení) v rámci
turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Projekt MAS Krajina srdce 2012
Do Fiche č. 6 - II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu byl v září 2012 naším svazkem obcí
předložen projekt s názvem „Rozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno“. Projekt byl
odsouhlasen k podpoře v plné výši = 180.000,- Kč, ale dohoda se Státním zemědělským intervenčním
fondem bude podepsána cca v měsíci 02-03/2013. Konkrétně se budou měnit dnes zastaralé mapové části
informačních panelů na území celého mikroregionu, na návsi v Jetřichovicích bude instalován nový
informační panel a proběhne oprava turistické trasy Prčice – Kvašťov. Druhá část projektu je věnována
propagaci turistických tras Greenways Čertovo břemeno, která bude zajištěna vydáním informačního letáku s
mapou našeho území.
Informace o projektu s názvem „Lokální identita zeleně venkovského prostředí“
V roce 2011 a 2012 probíhal na území Společenství obcí Čertovo břemeno projekt na podporu vhodných
výsadeb zeleně v malých obcích. Projekt, který se nazýval „Lokální identita zeleně venkovských sídel“,
zaštiťoval Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví se sídlem v Průhonicích.
Cílem projektu bylo jasně a srozumitelně říci, které dřeviny a byliny do krajiny Čertova břemene patří a
zamezit tak výsadbám exoticky vyhlížejících nebo po statisících sázených dřevin, které známe ze všech
koutů republiky a Evropy. Našemu Společenství byly v polovině roku 2012 předány 2 výtisky studie
Místa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno (+2 ks CD). Studie budou uloženy v sídle
Společenství (Borotín 57) a na požadování budou zapůjčovány jednotlivým starostům. Tuto studii je
možno použít jako odborný podklad pro zpracovávání např. územních plánů či posudků.
Přínosem projektu je realizace konkrétních modelových obnov a ukázkových odborných zásahů –
tzv. systém dobrých příkladů. V roce 2011 bylo v rámci projektu provedeno odstranění porostu stříbrných
smrků při vjezdu do Borotína od Sedlce-Prčice (včetně následné nové výsadby druhotně vhodných keřů) a
částečná obnova úvozové cesty a budoucí naučné stezky ze Sedlce na Ježovku. V listopadu 2012 došlo
k výsadbě ovocných stromů za základní školou u Sedlce-Prčice. Na výsadbě 10 ks jabloní se podílely i děti
z místní základní školy.
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Údržba zimních běžkařských tras na území Společenství obcí Čertovo Břemeno a okolí
Na území mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno a jeho okolí (rozhraní jižních a středních
Čech) je vyznačený systém běžkařských tras pro běh na lyžích. V rámci systému existují značené a
pravidelně udržované běžkařské trasy v délce 85 kilometrů. Od zimní běžkařské sezóny 2010-2011
rozlišujeme dvě základní trasy - ty které jsou udržované rolbou a ty, které jsou udržované skútrem nebo
traktorem. Na výchozích místech tras a na parkovištích jsou aktualizované informační panely, je osazené
značení tras a pravidelně vydáváme propagační materiály. Podrobnější a aktuální informace o stezkách,
jejich vedení a sněhových podmínkách najdete na stránkách www.certovo-bremeno.cz, v sekci Běžkařské
trasy.
Údržbou tras je míněn provoz rolby podnikatelů z Jistebnicka, skútru na Borotínsku a traktoru na
Nadějkovsku a Chyšecku. Údržba centrálního parkoviště u Libenic byla v režii Městyse Borotín, parkoviště
před Hospodou U Bizona bylo udržováno Městem Jistebnice a parkoviště u Chlístova Obcí Nadějkov.
Společenství obcí Čertovo břemeno dále zajišťuje doplňování značení tras a aktualizaci propagačních
materiálů a webových stránek. Financování údržby tras je každoročně zajišťováno z různých zdrojů
(např. dotace, příspěvky a dary okolních měst a podnikatelů, příspěvky uživatelů tras). Pro zimní
sezónu 2011-2012 se nám podařilo získat zhruba 109 tisíc Kč.

2. Přezkoumání hospodaření Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2012 bylo provedeno
Ekonomickým odborem, Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu
Jihočeského kraje ve dnech 02. 08. 2012 a 16. 5. 2013. Při přezkoumání hospodaření DSO
Čertovo břemeno za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písm. c). (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).
3. Tento návrh slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu nejméně 15 dnů před
konáním valné hromady DSO Čertovo břemeno). Občané členských obcí Společenství obcí
Čertova břemena se k němu mohou vyjádřit ve smyslu ustanovení § 39 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb. v platném znění.
V Borotíně dne 27. května 2013.

Ing. Antonín Brož
předseda Společenství obcí Čertovo břemeno
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh závěrečného účtu za rok 2012.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2012.
Rozvaha k 31. 12. 2012.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012.
Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování závěrečného účtu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čertovo břemeno za rok 2012.
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