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  Nápravná opatření ke zprávě o výsledku hospodaření za rok 2019 

 

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v sídle svazku obcí Podkováňsko, 

Skalsko 89, 294 26 Skalsko, dne 23. 6. 2020. 

 

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 podle § 2 a § 3 

zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 

uvedených 

pod písmenem c): 

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

Skutečný stav nebyl při inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí k účtu 

403. 

Svazek chybně účtoval o fondu účetní jednotky na účtu 419 – Ostatní fondy (Fond 

na financování obnovy kanalizace). 

 

Opatření: doplnění inventarizačních evidencí o účet 403, 

                přeúčtování fondu na financování obnovy kanalizace 

 

                chyby budou odstraněny do 31. 12. 2020 

 

Odpovídá: předseda, účetní 

 

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za rok 2018 

schválen výborem svazku dne 19. 6. 2019, písemná informace zaslána 

přezkoumávajícímu orgánu dne 9. 7. 2019. 

 

Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření, nebyl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí. 

 

Opatření: písemná zpráva přezkoumávajícímu orgánu zaslána do 15 dnů 

                od projednání závěrečného účtu, 

                návrh závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

                hospodaření zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí. 

 

Odpovídá: předseda 

 

 



Při zpracování ročního rozpočtu územní celek nevycházel ze střednědobého výhledu 

rozpočtu. Příjmy uvedené ve střednědobém výhledu rozpočtu na r. 2017 – 2019 

Kč 995.000,00, výdaje ve stejné výši, navržený a schválený rozpočet – příjmy 

1.250.000,00, výdaje ve stejné výši. 

 

Opatření: střednědobý výhled navýšen do stejné výše jako rozpočet 

                chyba bude odstraněna do 31. 12. 2020 

 

Odpovídá: předseda, účetní 

 

Svazek účtoval o převodu hospodářského výsledku  později než byl schválený. 

 

Opatření: Výbor svazku schválil účetní závěrku dne 16. 6. 2020 a hospodářský 

                 výsledek je přeúčtován dne 16. 6. 2020 tj. ve stejný den. 

 

Odpovídá: předseda, účetní 

 

 

 

Tato nápravná opatření byla schválena na zasedání výboru svazku obcí 

Podkováňsko dne 10. 7. 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                                
 
 
 
 


