
Závěrečný ričet Dobrovotného svazku obcí Pod Bukovou horou za rok 2013

Název finanění operace Kč
§rag nrnlřninh nlnrířerllrfi

linoaintlh nrnrtřerllrfr lr t - lednn 701 804.82

--tna ftnaninírh nrnrlřlrllrťr zn hčřnÝ rok -599 E79,63

linonxnlah nrnrtřrrllrrl ke knnai ohrlolrl 10t 92s.l9

írlrlno nallram 2 307 184.3ó

'lll.aÁ 
r{álr.á ln3 444.00

- Invcrtičrrl dotace od §tátu 0,00

. lnvestiční dotecc od kraie 0,00

. Investičnl dotape od obcl 83 4l4,00

. Neinvcgtiční dotace od kreie 0,00

- Neinvestiční dotacc od obcl l 00 030.00

xllttňl ^.lňiňlňh v6r{ 1 770 36§.60

Dtíimw z m<'lrunrrt(rnh slrržeh l ?70 365.60

cltttní llllmy 353 374.76

lTvěr na rlitup majetku (eutomobil) t 37 940,00

mai1.|rrr /nřpwaá nlmfitnml 2 l 5 000.00

ňctatni nříimv íntmáiem máictku- írrolv) 434,76

t14t_l^ _^ll,-n 2 907 063,99

ňáwirltal r ltlrání rrrlnlnleh vod 2 096 957.89

ílé}.lňí ňl.fu a nohní vri,rlala 602 244,00

D^rrlňňÁ nailó.tÁnl na snrjAlní rehaznečenÍ 163 001,00

- Povlnné ooiištěnl ns Velei. zdravotnl poiištěnl 70 826,00

- povinné úrazové poiišlénl 4 388,00

- Oďrranné pomůcky 762,00

- ZdravotnlckÝ mateňál 2187,00

- DmbnÝ dlouhodobý maletek 20 201.00

- NákuD materiálu iinde nezařaz. 41 801.50

29 013,00

Fl.Llřl^Lá Ámmit 516 477,00

. pohonnó hmoty
17 758,00

. §lužbv ooět
5 732,00

rrríli6kómunlkací 27 371,28

- NákuD o8tatnlch §lužeb 376 713,37

. ooraw a udržovánl 29223,74

. prooramovó wbavení 18 000,00

- cé8tovnó 8 766,00

- Platbv dánl a Doolatků 24 5§3,00

-Dooravnl Dro§tř€dky
137 940,00

283 914.00

Rlí{^Vv hrlv, §lrvhv 283 9l4.00

(omunální rozvoj 320 500,00

- Budow. halv a siavby 320 500.00

Flnlnín! 2 835.10

_ shlžbv oeněžních ústavů 2 835,10

f,ĎL flnenčnl operace 202 857.00

- Daň z přidarÉ hodnoty
_4 154,00

§nlátkv ťuÁnl 37 800,00

Flnanňní mřárlánl mlnrrzlrlclr ht mež obcemi 169 2t1,00

úŘnn rrnĚsrv§E ĎóLNí čnnuruÁ

zveřejněno: /; ,t;;. }ď/ 4

Dobrovolný tvettl obcí
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PARDUB|CKY KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Pod Bukovou Horou,

lC: 70959633
za rok 20í3

přezkoumání se uskutďnilo ve dnech:

- 2.10.2013
- 19.2.2al4

na zrákladě zář.anaě.420/2a04 Sb., o přezkoumávriní hospodaření územních sarnospráwých
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkonmání proběhlo na úřadu městyse Dolní Čermná 76,56153 Dotní ČÓrmná

naiy:rrezK{}ilImanl §Ti.t{O

- koniroior pověřený řizeíím přezkoumáni: Zdeňiia §lrarková

- konbolor:
- Bc. ZdeňkaFassnerová

Zásfupci dobrovolného svazku obcí:
- ing. řetr Šiiar - předseda svaziru
- Petr Helekal - místopředseda svazku
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'l Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladus § 2 zákona
ě. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prosředků,

- finanční operace, ýkaJící se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prosředků acizichzdrojů,
- hospodaření a nakládriní s prostředky poskl,tnu!ými z Národního fondu a s dalšími

prostředky
ze zalvantčí poskytnut;imi na zákJadé meziniirodních smluv,

- vytičtování a vypořádání finančních vztahi ke státrúmu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtum obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

- nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnicfuí územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek,

- zadáváni a uskutečňování veřejnýchzakéaek,
- stav pohledávek azávazkílanalďádáni s nimi,
- ručení za závazky fyzicl<ycha právnických osob,
- zastavavaní movi!ých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zňzováni věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hiediska:
- dodržoviání povinností stanovených zvláštrúmi právními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o
účetnictví a o odměňovtíní,

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovniání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich

použití,
- věcné a formální správnósti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zakona č. 42a/2a04 Sb. bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

Kornerskáp námědí 125,5321 í Padubie, Td.: +4á 466026530, 535, ívlói| r4á 7246§M
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A, Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumrání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Pod Bukovou Horou

byly přezkoumrány následující písemnosti:

Výkez pro ho<inoceru piněru FiN 2i i2 sestavený k 30.6.i3
i.L|.úL'UL.Lu

\rÝkaz zisku a q9!191Ěý 3ě:_6.2*_t3 a k 31 .12.13
Smlouva o vfavoření ze dne 22.2.2ú02, vč. dodatku ě.1 ze dne 8.9.201i
J.-L_^.,.-i_=.^L ..,_."_-, -i-i -_ L^.

Druh nísemnosti popis písemnosti
Náwh rozpočtu na rok 2013
Pravidla rozpočtového
provizoria

na rok 2013, schválená valnou hromadou dne20.12.12

Rozpočtová opatření č. U2al3, schválené valnou hromadou 2I.5.I3
ě.2l2a3, schválené valnou hromadou 16.10.13
č.3l20l3, schválené valnou hromadou l9.I2.13

Rozpočtový výhled narok2a07 -17 a20l3 -16
schváený rozpočet na rok Z:al3,schválený valnou hromadou dne 8.3. 1 3
Bankovní vYpis BU CS č.ú. 20001-1326954319/0800 za období leden - slpen

2013 včetně zaúčtavání
gÚ F'lO banka é.ú.240020578412010 za období leden - srpen
20 1 3 včetně zaúčtovriní

Faktura faktury došlé č. l - 49 za období leden - zaři 2:013 včetně
zaúčtoviiní

Hlavní kniha hlavní kniha (předvaha) analytická za8/2aI3
rozpis zůstatků účtů hlavní knihy k 31.8.2013
přehled pohybů a stavů na účtech za období leden-červen2OL3

Hlavní kniha sestavena za 12/2013, přehled pohybů a stavů na účtech za
crbdobí i 0,1 1,i 2 rok 20i 3

Inventumí soupis majetku a
záva*ů

inventarizace majetku a závazkůk 3 l . 1 2.20 1 3

Kniha došlých faktrir za období ro,k 2013, číselná řada CC2 (č. 1 - č.92)
číselná řada97l (č. 1 - č. 37)

Kniha odeslaných faktur Kniha "ydaných faktur za obdabí rok 2013, číselná řada 003
íč l -č 4\

Pokiadní rjokiarj příjmoqý pokladní dokiad č. i 18-
v;četně zailčto.rání - p<rk!adna DČ
příjmový pokladní doklad č. 95 -
včetně zaúčtcvání - pokladna HČ

i97 zaobdobí srpen 2úi3

|67 za období srpen 2013

Fokladní knilra (deník) pckladní deník (Honrí Cennná} za období od i.-! .20t-7 -
3l.L2.2013

Pckjadru kniha (,jeník) pokladni i<_niha příjmů za srpeil 201,3 - a,nal3tika 261.úi i0 HČ
pokladní kruha příjmů za srpen zan - analytika 2ó1"0120 DČ

PfllAho ť^77qhri
r traVlrq r v_ v ur 

'
sestavena k 3S.6.2013 a k 3l .12.13

§_+=.,*ra s*st*l,e*"= il: _'i0.4"201 -: a s -: 1 = 12" i 3
učetní doklad vnitřní účetní doklady za období leden-srpen 2013 (předpis

ocnrčn- p i atu,oprav ;v,o<Ípisy1
ll rar.".rh n+ r+k 2ůi3

K+rrerskéic **yÉsií 12t,*?ii PelduLlb, Tď": *,2*4s0265§,535, ňi€*ii: +li.Z] 72rič5zu_€
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Stanovy a osvědčení o
registraci dobrovolných
svazků obcí

Stanovy DSO ze dne 8.9.11,
dodatek č. 1, schválený Valnou hromadou dne 16.10.13,
tvkaiící se schvalování účetní závěrky

Dohody o provedení práce na činnost manažeru ze dne 29.3.13
Smlouvy a další materiály k
poskytnutým účelovým
dotacím

investiční účelová dotace z roku 2012 z prostředků
Pardubického kraje z POV na akci Výstavba zimemíve
sportovním areálu Petrovice ve výši 140.000,- Kč, vyčerpána
byla v plné výši vč. vlastního podílu

smlouw náiemní na pronáiem kancelriří svazku ze dne 1.5.13 a30.4.13
Smlouvy o přijetí úvěru smlouva o úvěru č. Ta724/I3/LCD s Ceskou spořitelnou a.s, ze

dne22.5.2013, účel: financování koupě užitkového vozu k
obsluze kana\izace a ČOV realizovaných v rámci projektu
Klienta pod ntízvem ,,Kanalizace a ČOV v Homí a Dolní
Cermné"

Záplsy z jednání orgránů
dobrovolných svazků obci

valná hromada ze dne 20.12.12, 15.2.I3, 1 .3. 1 3, 8.3. 1 3,
2I.5.13,24.9.t3,
16.10.13. 19.1,2.13

kontrolní komise záois z kontrolv ze dne 28.II.13
Schvalování účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2013 dne 8.3.2013 usnesením valné

hromady
Směrnice Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví ainventarizaci majetku

azávazki,úč. 1.1.2013
vniťní směrnice k íinanční

B, Zjištění ze závérečného přezkournání
Při přezkoumrání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Pod Bukovou Horou

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zéů<an ě. 420l2a}4 Sb. § 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněŤťch operací, tYkajících se rozpočtoqých prostředků

Pnír,rú předpis: Zákon č.250DOaa Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozděj ších předpisů
Yýkaz FIN 2 - 12liv4 sestavený k31.12.2a13 (upravený rozpočet) nesouhlasí s rozpoětovým
opatřením č. 3l2a13, které bylo schváleno valnou hromadou dne l9.12.2a73, např. v pol.
412l - Neinvestiční přijaté transfery od obcí, odd.par. 232í - Odvádění a čištění odpadních
vod, pol. 5169 - Nrákup ostatních služeb.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedenó územním
celkem

Pravní předpis: Vyhláška č.z7aDaa Sb., o inventarizaci majetku azávazkít
§ 8 - Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanovenóm rozsahu. trnventurni s*upisy
neobsahuj í náiežitosti eíané vl.hiáškcu,

i{ebyEy zjištěny závažné chy-by a nedostatky.

Kotenského nánĚďí 125,532 11 Padubice, Td,: +420466026530,535, Mobii: +4za 724652g38



t C. Závěr
//'| t Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření rúzemního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny méně závňlo,é chyby a nedostatlry.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

U. Při přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Pod Bukovou Horou za rok 2013

Byly zjištěny méuě závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona ě.

420/2004 sb.):

Předmět: Zákonó.42al2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtoqých prosťedků

Právní předpis: Zékon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
zněnt pozděj ších předpisů
YýkazFIN 2 - 12 M sestavený k31.I2.2013 (upravený rozpočet) nesouhlasí s rozpočtoqim
opařením č.3l20l3,které bylo schváleno valnou hromadou dne 19.12,2013, např. v pol.
4I2I -Neinvestiční přijaté transfery od obcí, odd.par. 232l - Odvádění a čištění'odpadních
vod, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb.

Předmět: Zékaní42al2a04 Sb. § 2 odst.2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Vyhláška ě.27aDU0 Sb., o inventarizaci majetku azávazktt

§ 8 - Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu., Inventurní soupisy
neobsahuj í náležitosti dané vyhláškou.

ilI. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Pod Bukovou
Horou zarok20!3

Neuvádí se zjištěná rizika dte § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Konenslého nárněď 125,5321 1 Pardubioe, Tel.: +4á ,t66026530, 535, íti|obi| +420 72ffi2tr8



V

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Pod Bukovou Horou
za rok 2013

Byly zjištěny dle § l0 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazk&na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém maje&u územního celku

18,42oÁ

14,96 Vo

0V"

V Dolní Čermné dne 19.2.2a74

Podpisy kontroloru:

*o,a/
Jméno Podpis

Bc. Zdeňka Fassnerová . .. . ....[.rua**r:V/

zdeřkaškarková

kontrolor pověřený Ylzcním přezkoumrání

V kontrolovaném období tnemrn celek dle prohlrášení statutámího zástupce
nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou,
darovací, zástavnt smlouvu fýkající se nemovitého majetkq smlouvu o ňizerll věcného
břemene, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry nebo obligace.

S obsahem zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Pod
Bukovou Horou o počfu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo l obdržel

dtle 19.2.2014

HoRoU
mná 76

Rozdělovník:

steinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 1
DSO Pod Bukovou
Horou

petr Helekal

2 1 Pardubický kraj zdeřlkaškarková

Korrerskélp nárrĚď 'l25, 53211 Padutrice, Td.: +420 466026530, 535, NlobiL +420 72ffi2ffi8



Poznámky:

l V této zprávé jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výstedku dítčího
' přezkoumání hospodaření i výsledlry koneěného dílčiho přezkoumání hospodaření

územniho celku.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly rízemnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje zároveň návrhem zprávy a
výsledku přezkoumání hospodaření a konďným zněním zprávy se stává v případě, že
územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona
č.420naa4 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tóto zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (PardubiclqY lffaj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání
této zprávy.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420t2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijafých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Za nesplnění těehto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14
písm. 0, g)n h) zákona č. 42tl2004 Sb., pořádkové pokuty až ďo výše 50 000 Kč
v jednom případě.

Kqrerskétp náměďi 125,53211 Paídubbe, Tel.: +420466§26530,535, Iti|obil: +420 7246l5re


