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Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloří:

Zástupci DSO:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Hurtíková
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Ing.Ivana Brehovská - asistent
koordinátora

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Stejnopis ě. L

DSO MIKROREGION VOTICKOO SVAZEK OBCI
IČz 70567646

za rok2015

Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko, svazek obcizarok 2015 bylo zahájeno
dne 3. 8. 2015 doruěením oznámeni o zahájeru přezkoumání hospodaření zaslarrého
přezkoumáv ajícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
.7.9.2015
. 4.4.2076

na zál<Iadě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávaní hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve néru pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. l. 2015 - 31.12.2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Komenského nám. 700
259 0l Votice



Pověření kpřezkoumarrí podle § 5 odst. I zžkona č. 420l2aa4 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne
17.8.2015nazákJaděpověřenířediteleKrajskéhouřaduStředočeskéhokraje zedne2.4.2015.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného úětu podle
zákona č. 25a l 2000 Sb., ve znéní pozděj ších předpisů, a to :

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací fýkajících se rozpoětoqých
prostředků,

- finanční operace, týkqící se tvorby apoužítípeněžních fondů,
- naklady a výnosy podnikatelské činnosti úžemního celku,
- peněžní operace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných na zékladě smlouvy

mezl. dvěr.na nebo více územními celky, anebo na zákJadé smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami,

- finanční operace, týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládaní s prostředky poskl.tnutými zNárodního fondu a s dalšími

prostředky ze zalvaniěí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtovrání a vypořádaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraiů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakének, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazků, a nakládání s nimi,
- ručení zazávazky fpických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zťtzovémi věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ýběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotliqfch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychazí ze znéni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zptávy o výsledku přezkoumání:
4.4.2016.



A, Přezkou mané písemnosti
Rozpočtoqý výhled
' rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016 schválený na jednánívalné hromady svazku dne

t3.12.2012
Návrh rozpočtu. zveřejněn od 26.II.2014 do 19.12.2014 ve všech členských obcích
Schválený rozpočet
' rozpočet na rok 2015 schválený na jednání Valné hromady svazku dne 19.12.2074

Rozpočtová opatření. č. 1 schválené na jednání Valné hromady dne 3.2.2015, č.2 schválené najednání Valné hromady dne28.4.2015. č. 3 schválené na jednání Valné hromady dne 24.6.2a15. č. 4 schválené na jednání Valné hromady dne 9.9.2015. č. 5 schválené na jednaní Valné hromady dne21.10.2015. č. 6 schválené na jednání Valné hromady dne 16.12.2015
Závěrečný účet
' Záv&eěný účet svazku zarok2014 schválený na jednání Valné hromady svazkur dne 24.6.2015 s vyjádřením "s ýhradou " - nápravné opatření bylo přijato
' návrh závérečného účtu zveřejněn od 4.6.2015 do 30.7.2015 ve všech členských obcích

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtur sestavený ke dni 30.6.2015 datum tisku 13.7.2015 a ke dni 3I.I2.20I5 datum tisku
27.I.2016

Yýkazzisku aztrátyr sestavený ke dni 3a.6.2015 okamžik sestavení dne l3.7.20I5 a ke dni 3I.12.2aI5
okamžik sestavení 10.2.201 6

Rozvaha
l sestavená ke dni 30.6.2015 okamžik sestavení ke dni l3.7.20I5 a ke dni 3I.I2.20l5

okamžik sestavení 3.2.201 6
Příloha rozvahyr sestavená ke dni 30.6.2015 okamžik sestavení 13.7.2015 a ke dni 3I.I2.2aI5 okamžik

sestavení I0.2.2016
ÚltolY rozvrh. platný pro 2015
Kniha došlých faktur. za rok 2015 (fa č. 1 - č. 8)
Faktura
. faktury došlé: č. 1 - č. 8. fakturyrydanéč. 1-č, 19

Bankovníúpis
' záŮ<ladní béžný účet č. 0324986339 vedený u České spořitelny a.s., a to bankovní

výpisy: č. 4 ze dne 30.4.2015 až ě. 6 ze dne 30.6.2015, č. 12 ze dne 3I.12.2015 (výpisy
jsou měsíční)

účetní doklad. k základnímu běžnému úětu: doklad č. 60 až č. 1 15, č. I94 až č. 2I8
Evidence majetkul počítačově vedená



Inventurní soupis majetku a záv azků
. plán inventur ze dne 16.12.20t5
. proškolení inventarizačnichkomisí ze dne 16.12.2015
. inventurní soupisy ke dni 3I.12.2015
l inventarizační zpráva ze dne 29.I.2arc

účetnictví ostatní
r protokol o schvalování účetní závérky DSO za rck20l4 ze dne24.6.20l5

Dohody o provedení práce
' ze dne 1.6.2015, v rozsahu 140 hodin, s ing I.B. - účetní práce pro Mikroregion Džbány

Informace o přijafých opatřeních (zák 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)
. ze dne29.6.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
' ze dne 3.2.2a15, 28.4.20|5, 24.6.2014 (schválení účetní závěrky za rok zaB),

19.8.2015, 9.9.2015, 2I.10.2015, 25.1I.2015 a 16.12.2015, za dne 19.12.2014
(rozpočet), ze dne 13.12.2012 (rozpočtový výhled) - nepřezkoumáváno, použito
podpůmě

V kontrolovaném období DSO Mikforegion Voticko, svazek obcí, dle prohlášení předsedy
DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, ná1emní,pachtovní, smlouvu o qipůjčce,
ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o na{ádání s věcnými právy,
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavil
movitý a nemovit} majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o poskýnutí dotace, smloulrr o přijetí dotace, smloulrr o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazJlt, o přistoupenikzávazku a smlouw o sdružení, smlouvu o společnosti
a poskytovaní majetkoqfch hodnot podle smlouvy o sdružení, jehožje DSO společníkem,
nekoupil ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani
nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušila právnickou
osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakénky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák.
č. l3712006 Sb.).

B. Ziištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko, svazek obcí:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nže uvedené předpisy:

. Vyhláška č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkůl
§ 7 odst.2o nebot':

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Nebyla provedena inventarizace účtu 321 - DodavateIé a účtu 31 1 - Odběratelé.

§ 8 odst.2, nebot':
Inventumí soupisy neobsahují identifikační číslo účetní jednotky

4



C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky * porušeny níže uvedené předpisy:

. Zákon č. 25aD000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 4 odst. 41 5, nebot':
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přeby.tkový nebo schodkoqý.

NAPRAVENO
revokací Usnesení z 19.12.20]4 - Valná hromada po projednání schvaluje rozpočet DSO
na rok 20l 5 jako přebytkovy

. Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb.o o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

§ 45, nebot':
Uzemní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v
příloze. neboť v Příloze rozvahy sestavené k 30.6.2015 není v části A.5 vykázáno za
Splatné závazky pojistné na sociálnim zabezpečením a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a za Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a to ve sloupci za
běžné účetní období, ačkoliv dle Rozvahy sestavené k 30.6.2015 je zíejmé, že obec
vykazuje zůstatek na účtu 336 - Sociální zabezpečení ve \^ýši Kě 26.587,00 anaíčtu337 -
Zdravotru pojištění Kč 11.395,00

NAPRAVENO
v Příloze ke dni 31.12.20I5 se nedostatekjiž neopakuje

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4o nebot':
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve ťrnančních
vňazích k jinému rozpočtu, nebyl upraven rozpočet na pol. 4l2l - neinvestiční pŤIJaté

transfery od obcí
NAPRAVENO

přijato systémové opatření, účetní bude uskutečňovat rozpočtová opatření vždy v případě
změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu



D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko, svazek obcí za rok 2015 podle §
a § 3 ziákona ě. 42012004 Sb., ve znéní pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zrákona ě.42012004 Sb.)

. Nebyla provedena inventaizace účtu 321 - Dodavate\é aúčtu 311 - Odběratelé.r Inventurní soupisy neobsahují identifikační číslo účetníjednotky

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se,

PodíIy dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42aD004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 "Á

4107 "Á

0,00 "Á

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkoqi objem dlouhodobýchzávazků činí 0,00 Kč.

DSO Mikíoregion Voticko, svazek obcí 4. 4.2016

Podpisy kontroloru:

Bc. Jaroslav Petrák

Bc. Jana Hurtíková

Bc. Petr Venclovský

kontro,lor pověřený ř,izenim přezkoumání
./- l

#/.ál''

&"q;sx.Ý IIŘAD @

§TŘEDCIČEsrÉHo xRern
Odbor kontroly

150 21 Praha 5, Zborovská 11

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stavá okamžikem marného uplynutí lhů§ stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zrákona



č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenómu řízením
přezkoumtíní na adresu: Krajský uřad Středočeskóho kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11,

l50 2I Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumrání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statuámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se nazakIádá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko, svazek
obcí o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Mgr. Viktor Liška, předseda DSO.

Mgr. Viktor Liška
předseda DSO

Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Voticko
Komenskóho nám. 700, Votice 259 01

"Ě:zosm0+o
dne 4. 4.2016

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona é. 420DOa4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, l50 2l Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgiánu písemnou zprávu o plnění přijaých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákonač. 42012004 Sb. pokuta do vj;še Kč 50.000,-.
Rozdělovník:

steinonis počet vÝtisků Předáno Převzal

l 1x Krajský uřad
Středočeského kraje

Bc. Jaroslav Petrák

2 1x DSO Mikroregion
voticko. svazek obcí

Mgr. Viktor Liška


