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Krajský úřad
odbor finančni

zP

RÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Studnice Hamry Vortová

lč:71185062
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
1 1 iistopadu 2019 jako Dílčipřezkoumáni
"
27. dubna 2020 jako Konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42. § 53 (týká se DSO) zakona
souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
č.42012004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a trylo zahájeno dne 8" 8. 2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

v

Přezkoumané období od 01.0r.2019 do 31,12.2019.

1. Dílčipřezkoumání bylo lykonáno

2.

na úřadu obce Studnice dne l1. 11.2019.
Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu KÚ PK ane 27. 4,2020

přezkoumání rrl"konal

-

i :

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Lacušová
kontroloři:
- lng. Ivana Bednaříková
- Marcela Blažková

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č. 120/2004 Sb. a § 4 a §ó zákona č.25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3" 7. 2019"
Přezkoumání bylo rykonáno l}běrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ondřej Dopita

-

předseda představenstva

Ing. Ilana Vašková - účetníDSO
Xomenského náměstí 725,53211 PardUbice, tel.i +420 026 530, e-mail; lvana.bednarikova@pardubickvkraj,cz
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Předmětem přezkoumáni hospodaření jsou oblasti hospodařeni uvedené v § 2 odst.
a 2 zákona č. 42012001 §b. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

l

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse wchází ze znéníprávnich předpisů
ch ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitkT byl učiněn dne 11. 5,2020,

A.
A.I.

výsledek dílčíchnřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dflčíchpřezkoumání za 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

olrlasti přezkoumání, u kteŇch nebyly ziištěny chvbv

a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 pism. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. l a 2 uvedenóho zákona:

1.

Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. a) plněni příjmůa qidajů rozpočtu včetně peněžnich ooerací.
týkaj ícíchse rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 pism. b) finančni operace. týkaiícíse Worby a použitípeněžnich
fondů
- přezkoumán:

J-

Ano

Ano

Ustanoveni § 2 odst.
- přezkoumrh:

4. Ustanoveni

1

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Ano

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace. týkajici se sdružených prostředků

vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnimi celky. anebo na
základě smlouw s jinými právnickými nebo frzickými osobami
- přezkoumrin:

5.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančni operace. týkajícíse cizích zdroiů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán:

6.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 pism. fl hospodaření
Nrirodníbo fondu a s dalšímiprostředky
mezinárodnich smluv
- přezkoumán:

ze zahraničíposkvtnutÝmi na

základě

Ano
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7.

ustanovení § 2 odst. tr pism. q) wúčtovánía v.vpořádáni finančníchvztahů ke státnímu
rozpočtu" k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
- přezkoumán:

9.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 pism" b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 pism. c) zadávání a uskutečňováni veřejných zakázek. s

výjimkou

úkonůa postupů pŤezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštniho právního předpisu
- přezkoumán:

11"

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi
- přezkoumán:

Ano

i2. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm, e) ručeni za závazky fýzickÝch
- přezkoumán:
13. Ustanovení

a

právnických osob

Ano

§ 2 odst. 2 písm. fl zastavováni movitých a nemovitÝch věcí ve prospěch

třetích osob
- pi,ezkoumán:

l4. Ustanoveni

Ano

§ 2 odst. 2

- přezkoumán:

písm. g) ďizování věcnÝch břemen k m4ietku územníhocelku

Ano

15. Ustanovení § 2 odst.2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumráLn:

C.
C.I.

Ano

Plněni opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v nředchozích letech
Při přezkoumání hospodařeni územníhocelku v předchozích |etech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.
+

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 20l9

Při přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku olrcí za rok 2019 podle
§ 3 zákona č. 42012004

Sb.

§ 2 a

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.IL

Upozornění

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnosti.
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D.III. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ....,....,...,.....,....,.,.......... 2,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního
19.03 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovétn majetku územního celku .........." 0 %

celku

D.IV. Ostatní sděleni pro přezkoumávaný územni celek
Vortová dne 1l. května 2020
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumálí

kontrolor pověřený řizenim přezkoumáni

kontrolor

podpis kontrolora

Marcela Blažková

i.,,

,

podpis kontrolora

kontrolor

Tato zrrráva o rÝsledku nřezkoumáni:

je návrhem zpráq o výsledku přezkoumárrí hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zpráry
kontrolorovi pověřenému řízenín přezkoumání. Konečným zněnínl zprávy se stává
tento nár,rh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
č,42012004 Sb. k podáni písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumaní. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání můžev odůvodněném připadě
stanovit lhůtu delši,
se lyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástízprály je seznam dokumentťr lyužitých při přezkoumárrí a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezliounrání hospodaření DSO Svazek obci Studnice,
Hamry, Vortová o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ondřej Dopita
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V kontrolovaném období USC, dle prohlášeni zástupcli USC. nehospodaiil s majetkem
$zických a právnických osob. nezastavil rnovitý a
nemovitý majetek. neuzavřel kupni, směnnou, darovací, nájemní smlouw a smlouw o
výpťrjčcetýkajícíse nemovitého majetku, snrlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
státu, neručil svým majetkem za závazky

pŮjčky. smlouvu o přijeti nebo poskytnutí dotace. smlouvu o převzeti dluhu nebo ručitelského
zÁvazku. smlouvu o přistoupeni k závazku a smlouvu o sdružení. nekoupil ani neprodal cerrné
papíry, obligace. neuskutečnil majetkové vklady. Územni celek neuskutečnil veřejné zakázky
malého rozsahu.

Poučení:
Územni celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. l písm. b) zákona č. 42012004 Sb,
povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qy'sledku
přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícimu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednáni tétl zpíáýy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územrrího ceIku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 ákona ě" 42012004 Sb,, povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijaých opatření, a v 1éto
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícimu orgánu uvedenou zpráv u z,asla|.
Nesplněním těchto povinnosti se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst, l písm, b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloži územnimu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb, pokuta do výše 50.000 Kč.

_-1

Ondřej Dopita
předseda pi,edstavenstva dobrovolného

svazku obci

2/,ť

p"Jp*pí;a,.al,

;;;;;;#;

;;;,k;

Ing. Hana Vašková

účetníDSO

podpis účetníDSO

Převzal:

svAzEl{ oBci sTUDNrcE.

HAMRY, VORTOVÁ
lCo] 7.1135062
studnice 108, 539 01 Hlinsko .]

Vortová dne 1 l. května 2020
Ondřej Dopita

ž*:

podpis předsedy dobrovglaého svazku
obcí

předseda představenstva dobrovolného
svazku obcí
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příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

2019.

Označenívšech dokladů a_iinÝch materiálů wužitÝch při přezkoumání:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opaďení

Schválený rozpočet

Střednědobý
rozpočtu

ťhled

/,averecnV llcet

Popis písemnosti
návrh rozpočtu v úplnémznění byl zveřejněn na úředních deskách i na
intemetových stránkách u členských obci v zákonném termínu 15 dnů
od 10. 12. 2018 do 27 . 12,2018.
usnesením ze dne i8. 12.2014 byly schváleny shroma,žděním
zastupitelů členských obcí Svazku Studnice, Hamry, Vortová dne 18.
12. 2014 pravomoci k provádění rozpočtoql,ch opatření pro předsedu

předsednictva do 200 000,- Kč
RO č. 1 v kompetenci předsedy předsednictva ze dne 18. 4.2019 zveřejněno od 30, 5. 2019, na vědomí Shromáždění áne27.6.2019
do rtíkazu FIN 2- 12 M ke dni 30. 9" 2019 zavedeno ve schválené výši
Rozpočet svazku na r. 20l9 byl schválen Shromážděním zastupitelů
členských obcí dne 27 . 12.2018 jako vyrovnaný v příjmové i l}dajové
části ve r,"ýši 1.050.000,- Kč.
Rozpočet byl zanesen do r,"ýkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 212 M ve schválené výši.
Schválený rozpočet byl v úplnémznění zveřejněn na internetových
stránkách členských obcí od 31, tr2. 2018,
návrh nar.2019 - 2021 zveřejněn 30. 11.2017 do19.12.2017
schválen usnesením 19. 12, 2aI7
na intemetových stránkách obce Vortová zveřejněn i po jeho schválení
návrh závěrečného účtuzveřejněn na úřednich deskách i na
internetoqých stránkách u členských obcí v zákonném termínu 15 dnů
v rozmezi od 6.6.2019 do 27.6.2019, projednán vč. zprálry o
qýsledku přezkoumání hospodaření syazkll za t.2018 a schválen
Shromrťděním zastupitelů členských obci svazku dne 27 . 6.2019 bez

l}hrad

Bankovni

ýpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura

schválený závérečný účetv úplnémmění vó. zprávy o výsledku
přezkoumátrí hospodaření sv azku za r. 20 1 8 byl zveřej něn na
intemetoql,ch stránkách členských obci od 27 , 6. 20l9 doposud
Bankovni výpisy z účtuvedeného u ČNs - o, účtu94-126|653110710
- za období I - 912019 v číselnéŤadě 1-9, vč. zaúčtovánídokladem č.
0020l - 00209
Bankovní výpisy z účtuvedeného u Českéspořitelny, a.s, - č" účtu
1 14ó098359/0800 za období 7 - 9l20l9 v čiselnéřadě 001 - 009, vč.
zaúčtovánídokladem ě. 00007 - 00009
Zůstatky bankovních účtůk 30. 9. 2019 odpovídají]účtu231 - ZBL]
Rozvahy sestavené k 30. 9.2019.
Ke dni 31. 12, 2019 ověřeny zůstatky inventarizaci.
Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1.12.2014"
přijaté faktury kk bankovním výpisům ČS. a. s, za období 0'7 - 0912019
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Hlavní kniha
Inventumí soupis
majetku a závazků

Krriha došlých faktur
Krriha odeslaných
faktur
pokladní doklad

pokladni kniha
(denik)

- DF č. 24 - 36, vč. zaúčtovánídokladem č. 30024 - 30036
za obdobi 09/2019 - vedena programem Fenix
Plán inventur na íok 20l 9 ze díIe 4 ^ 12. 2019, včetně jmenování

inventarizačníkomise a podpisových vzoru ělenů IK.
Proškolení inventarizačníkomise ze dne 16. 12.2019.
Inventarizaóni zptáva za rok 2019 ze dne 3I . I . 2020 bez
inventarizačních rozdílůvčetně seznamu inventurních soupisů.
inventumí soupisy ke dni 31. 12.2019 účtů021" 081,028,088, 112,
23 |, 261, 262, 263, 3 1 1, 194, 042, 321, 33 7, 3 88. 3 1 4, 3 89, 342, 33 1,
343" 401,403
zahájenaz. 1.2020 a ukončena 15" l"202a
za období 0l - 10/2019 - vedena ručně v čiselnéřadě 1 - 43
za období 01 - 09l20I9 - vedena programem Fenix v číselnó řadě
1900001 - 1900239
za období 0I - I0Da19 - příjmové pokladní doklady č. Pl - P21,
l]dajové pokladni doklady č. V1 - V20, vč. zaúčtovánídokladem č.
600001 _ č. 600010
pokladní kniha za období 07 - 0912019 - vedena ručně

Zůstatek pokladni hotovosti uvedený v pokladni knize souhlasí se
zůstatkem rozvahového účtu261 ke dni 30. 9"2019 a31.12.2019.
sestavená ke dni 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019
Příloha rozvahy
sestavená ke dni 30. 9. 2019 a31. 12.2019
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení Fin2-|2 M sestavený ke dni 30. 9.2019 a31" 12.2019
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 9.2019 a31.12.2019

Výsledek hospodaření ve l}ši 167.073,51 Kč byl schválen v rámci
účetnizávěrky usnesením Shromáždění zastupitelů členských bcí
svazku dne 27 . 6.2019 a proúčtován na účet432 dokladem ě. 01012
ze dne 30.

Dohody o provedení
práce

Vnitřní předpis a
směmice

Zápísy z jednání
orgánů dobrovolných

2

6.20í9.

DPP ze dne 1.

1.

2019 - kontrola a údržbačerpacíchstanic

kanalizace
ze dne 1. 1 . 2019 - účetnictvía administrativa
Opravné položky k pohledávkám od r.2016
Směmice k podrozvahovým účtůmz r" 2016
Směmice pro časovérozlišováni od 1. 1. 2016
Odpisový plán ze dne 1 . 1.2016
Směmice pro poskytování a úětování cestovních náhíad ze dne 1, 1 .
2017
Účtový rozvrh, účetníknihy a náležitosti účetníchdokladů
Směmice k přeceňování majetku určenéhok prodeji reálnou hodnotou
od 25" |1. 2074
Směrnice o inventarizaci platná od 27 . 12.2aI8 vč. plánu inventur
Srněrnice k finančníkontrole ze dne 1. 1, 2011, vč, podpisolých vzoru
zápis předsednictva DSO ze dne 7 . 5. 2019 a ze dne 29. 7 .2019 dízenívěcného břemene
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svazků obcí

Zápisy z jednéni
statutárních orgánŮ
včetně usnesení
DPPO za r. 20l 8

učetnízávérka za r.
2018

zápis revizní komise svazku ze dne 1. 7. 2019 - kontrola pokladny a
pokladní knihy ke dni 31. 5, 2019, běžnéhoúčtu,účetníchdokladů a
účetnictvíza období 12/2018 - 5/2019, dohody o provedení práce
zápisy se Shromáždění zastupitelů členských obcí svazku ze dne:
27 " 1,2,201,8 - volba předsedy svazku, členůpředstavenstva, členů
revizni a kontrolní komise, schválen rozpočet na r. 2019
Daňové přimání k dani z přijmů PO za rok 2018 předloženo, daňová
povinnost nevznikla,
za rok 2017 schválena dne 27 . 6. 2019 shromážděním zastupitelů
členských obcí
Protokol o schváleni účetnízávěrky zarok2018 obsahuje zákonné
náležitosti.
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