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Zpráva

o

výsledku přezkoumání hospodaření

DSO PODKOVÁŇSKO
lČz72044314

Za

rok202l

Přezkoumání hospodaření DSO Podkováňsko za rok 2021 bylo zabá1eno dne 26.07.2021
doručenímoznámení o zahájení přezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

29.09.202|
14.04.2022
na zékladézákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaíení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

01.01.2021 - 31.12.202l

Skalsko 89
26 Skalsko

294

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Jana Pýchov á (1 4.4,2022)
Marcela Pavlíčková(29.9.202I)

Zástupci DSO:

Bohumil Moc - předseda svazku

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. L zákona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znénípozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.7 .202I pod č j. 095448 /202I !í<USK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisŮ, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závéreěného účtupodle
zákona ě,25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací !ýkajícíchse rozpočtoqých
prostředků,
- finančníoperace, tykající se tvorby a použitípeněžníchfondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžníoperace, ťýkajícíse sdružených prostředků vynakládaných nazákladé smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými

právnickými nebo §zzickými osobami,
finančníoperace, tykající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut}mi z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahtaniěí poskytnutými na zák|adé mezinárodních smluv,
- vyúČtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládání a hospodaření s majetkem súítu,s nímžhospodaří územnícelek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků anakládání s nimi,
- ruČenízazávazky $rzických a právnických osob,
- zastavování movi!ých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
- účetnictvívedené územním celkem,

-

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
uČiněným dne 14.04.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentŮ zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řaením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písem nosti
Střednědobý výhted rozpočtu
f naroky 2020 - 202I, schválen výborem svazku dne Ia.7.2020, zveřejněn dne lI.7.2020,
návrh zveřejněn od25.6.2020 do l1,7.2020
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od 20.1I.2020 do 9.12.2020
Schválený rozpočet
' výborem svazku dne 9.12,2020 jako vyrovnaný, závazné ukazatele dle odvětvového
třídění rozpočtovéskladby (paragrafu), zveřejněn dne 10.12,2020
Rozpočtová opatření
'. č.I/2021 - schváleno předsedou svazku dne28.2.202I,zveřejněno dne I.3.202I
č.212021 - schváleno předsedou svazku dne 31.3.2021,meíejněno dne 3I.3.202I
' ě.312021 - schváleno předsedou svazku dne 30.4.2021, zveíejněno dne 30.4.202I
' č.412021 - schváleno předsedou svazku dne 31.5.2021, zveřelněno dne 9.6.202l
' č. 512021 - schváleno předsedou svazku dne 30.6.2027, zveřejněno dne 12.7 .202l
' ě. 6/2021 - schváleno předsedou svazku dne 3L7.2021, zveíejněno dne 4.8.202I
' ě.7/2021 - schváleno předsedou svazku dne 3l .8.202I, zveřejněno dne 7.9.2a21
' č.8/2021 - schváleno předsedou svazku dne 30.9.202l, zveŤejněno dne 5.10.202I
' č.9/2021 - schváleno předsedou svazku dne 31 .l}.Zl2lzveřejněno dne 8.1 1.202I
' č.l0l2021 - schváleno předsedou svazku dne 30.11,2021, zveřejněno dne l0.I2.202I
' č. 1 U2a2I - schváleno předsedou svazku dne 31 .I2.202I, zveřejněno dne 20.1.2022
Závérečnýúčet
' za rok 2020, projednán a schválen výborem svazku spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 23.6.2021 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne
26.6.202l, návrh zveřejněn od II.5.202I
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 3I.1.2021ze ďne 13.3.2021,31.3.202I ze dne 20.4.202I,30.6.202l ze dne t2.7.202l,
3I.7 .2021 ze dne 27 .8.2021,31.12.2021 ze dne 27 .1 .2022
Yýkaz zisku a ztráty
. k30.6.2027 ze dne I9.7.202I,3I.12.202l ze dne 14.2.2022
Rozvaha
. k30.6.2021 ze dne I9.7.2021,3I.I2.202I ze dne 74.2.2022
Příloha rozvahy
. k30.6.2021 ze dne I9.7 .202I,3I.12.202l ze dne 14.2.2022
Úeto."Y rozvrh
. platný pro rok202l
Hlavní kniha
l k 3|.7 .2021 ze dne 27 .8.2021,31.I2.202I ze dne 15.2.2022 - dle potřeby
Kniha doštých faktur
r vedena v excel tabulce Došléfaktury 202I - č.: 1 - 81, dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
. vedena v excel tabulce - ě.:202100I - 202IZ95, dle potřeby

Faktura

.
.

dodavatelská - č.: 36 - 38,40, 77-80
odběratelská - č.: 202L134, 2021146, 2021176

Bankovní vYpis

.

.

k ÚČtu Č.43-575620026710100 vedenému u Komerční banky, a. s. (základní běžný účet)
-

ě.:9,12

k účtuě.94-I32l1l8l/07l0 vedenému u Českénárodní banky - ě.: 6,12

a

vedenému

u KomerČníbanky, a. s. (fond)
oi*l Íl,ňi;'rr-150650287/0100
, k č. 43-5756200267/0100 č.: t00488 - 100550,
l00805 - 100860
. k č. 94-13211118110710 --č.:
200006,200012
, k č. 123-150650287l0I00 - č.: 300004 - 300005,
300010 - 300013
. č.: 1100085 - 1l00099, l100173 - l100191
. č.:20014
. č.:4100056 - 4100058,4100l03 - 4100113
, č.: 4400036 do č.4400038, č.4400040,4400077
- 440081
. č.: 5500012

-

ě.:6,12

Pokladní kniha (deník)

.
'

vedena ručně zaobdobí červen a prosinec

skonto pokladní hotovosti 29.92021 v 7:40
hod. činíKč 24.103,00, stav souhlasí
pokladníknize,k dokladu č.96 ze dne 14.9,2021
pokladní doktad
. č.: 6,64 - 71, 125 - l38
Evidence majetku
' vedena v Knize majetku na jednotlivých listech, dle jednotliých syntetic§ých účtů
rnventurní soupis majetku a závazků
' složka inventarizace Za rok 2027 - Plán invenfur na rok 202I ze dne 13.12..202l,
Inv entarizaění zpr áv a za rck 202 l ze
dne I 0 . t .2022
Mzďová agenda

'

se zánnamem v

dokument

DSo

Podkováňsko '.'Zjednodušený
J ' mzdouý

ke kontrolovaným dohodám o

účetnictvíostatní

provederiípráce

list za rok

2021,,

,'

Protokol o schválení účetnízávěrky DSo za
rok2020 ze dneschválení 23.6.202l
Přiznání k dani z příjmu právnických osob
," an. poáan i 22.3.202l
Dohody o provedení práce
) Ze dne 3Ll2,2020 na období od 1 .l .202t do
31.12.2021v rozsahu do 300hod, - obsluha
čov kováň - podkováň
' Ze dne 19,1,202l na období od,25.1.2021 do 3l.t.202l - roznášení a zaslánífaktur
za stočné
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků
obcí
' ze dne 9.12.2020,23.6.2021, 8.12,202t - nepře zkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSo Podko;áňsko,
dle prohlášení předsedy DSo, neuzavřel
smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní,'pu.rrtiunJ,
o nabYtÍ, Převodu nebo o zřízení práva stavby ^k pozemřu smlouvu o výpůjčce,výprose,
ve svém utu.tniótui, ani jinou
smlouvu o nabytí a převodu majetku
.-touuý
o naklád,ání s věcnými právy,
.včetně
nehosPodařil s majetkem státu, n".u"čil svým
majetk
,;
,;u;;;'§;ir"ň;'irávnických
osob, a to ani v PříPadech taxativně vyjmenovaných "^
v § 38 odst. 3 zákonao obcícň, nezastavil
movit} a nemovit} majetek, n"*uui."l .*|:."r.":
přť.ii;;"skytnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o PoskYtnutí dotace, smlouvu o přijetí
dotacĚ, smlJuuu o převzetí dluhu, o převzetí
ruČitelskéhozávazku; o přistoupeníkzáiazku
a smlouvu o.aruzeíi-;,;*, o*společnosti
a PoskYtování majetkových hodnot podle,smlouvy
o sdružení,jehožje
nekouPil ani neProdal cenné papiry, obligace,'n.r.ýJui-tomunální DSo společníkem,
dluhopisy, nezřídi!
ani nezruŠil PřísPěvkovou orgaaizacii'oryanirační
složku, nezaložilani nezrušil právnickou
osobu, neuskuteČnil majetkové vklady do pnívniclý"h
;Ů, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze
u.r"lne .uŘ-ry Álého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Podkováňsko:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření DSO Podkováňsko za rok 202t podle § 2 a § 3 zákona
ě,42012004 Sb., ve zněnípozdéjšíchpředpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač" 42012004 Sb,)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004 Sb.o v platném zněnÍ:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znéníz

celku

3,31o/"

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

celku

0,47 "/"

b) podíl závazkůna rozpočtu územního

celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

0,00 Yo

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí0,00 Kč.

DSO Podkováňsko 14.04.2022
Podpisy kontrolorů:

Jana Pýchová

Marcela Pavlíčková(nepřítomn a

kontrolor pověřený íizenímpřezkoumání

I

4.0 4 .2022)

kontrolorka
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem mamého
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona ě. 42012004 Sb,, k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému íizenim přezkoumání. Zpráva obsahuje výsledky
konečného i dílčíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se píedává statutámímu

zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního
celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
stran byl seznámen a stejnopis č. 2 píevzal, p. Bohumil Moc, předseda
dobrovolného svazku obcí. Dále předseda dobrovolného svazku obci převzal v elektronické

o počtu 7

podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podkováňsko
ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č.99l20I9 Sb.

BohumilMoc
předseda DSO
dne 14.04.2022

Rozdělovník:

steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

lx

Krajský úřad
Středočeského kraje

Jana Pýchová

2

1x

Dso podkováňsko

Bohumil Moc
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