
Závérečný účet Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou zarok2014

Název finanční operace Kč

}nrr,tr,rÁ

stav oeněžních nrostředků
- stav finančních prostředků k l. lednu l01 925.19

- změna íinančních prostředků za běžnÝ rok -58 680.52

- stav íinančních orostředků ke konci období 43 244,67

příimv ce|kem 2 046 428.07
přiiaté dotace 0.00

- Investiční dotace od obcí
- Neinvestiční dotace od obcl

)dvádění a čištění odpaních vod 2o|o 416.6l

- Příimv z oosk1,lrrutvch služeb 2 0l0 416,61

komunální službv a územní rozvoi 3ó 000,00

- ostatní nedaňové oříimv 36 000.00

Ostatní příimy 11,46

- Ostatní oříimv (oronáiem maietku. úrokv) l1.46

vÝdaie celkem 2 105 108,59

fdvádění a čištění odoaních vod r 8l5 765.86

- ostatní platv a osobní výdaie 525 482,00

- povinné Doiištění na sociální zabezpečení 129 432,oo

- Povinné poiištění na veřei, zdravotní poiištění 57 788,00

- povinné úrazové poiištění 3 601,00

- Ochranné pomůcky 5 684,00

- zdravotnický materiál
- DrobnÝ dlouhodobÝ maietek 2 990,00

- Nákup materiálu iinde nezařaz. 58 575,40

- studená voda 36 421,00

- Elektrická energie 399 925,00

- pohonné hmotv 20 996,00

- službv oošl 3 067,00

- službv telekomunikací a radiokomunikací 18 874,71

- Náiemné 10 614,00

- Školení. vzdělávání 1 873,00

- Službv §Doiené § lT 4 828,00

- Nákuo ostatních služeb 359 520,19

- opraw a udržováni 154 141,00

- prooramové wbavení
- Cestovné 2324,00

- platbv daní a poplatků 19 629,56

- Dooravní orostředkv

=inančni operace l746.|l
- zaolacené úrokv 280,80

- službv oeněžních ústavů 1 465.31

ost, finanční operace 287 596.62

-Daňz ořidané hodnotv 118 413,62

- splátkv úvěru 75 600,00

- Finanční wpořádání minuzlých let mezi obcemi ,93-583"0í}*

tJňiŇt"wtr nnl uíť

Dobrovolný svazek obcí
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V Dolní Čermné 24. dubna 2015 zveřejněno: 44 PS-. Za /{
Sejmuto:
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PARDUBlcKr KRAJ
Krajský úřad
Finančníodbor

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2at4

dobrovolného svarku obcí pod Bukovou horou
ť 70959633

?řgkoumíní se uskuíďnilo vc dnech:
13. listopadu ?014 jako Dílčí přezkoumání
24. února 2015jako Konečné přezkoumání

Přez&oumáni }rospodaření za rok ve smyslu ustanoyení § 42, § 53 (ryká se D§o) zákona
Č. 128/2000 §b., o obcích (obecní *iz,erri), ve měni poz€šicb pr"iiir,t, a v souladu se
ákonem Č.42an}a4§b., opfuzkotmávrání hospodařóní Úernníca samósp*vrrych cetků
a dobrovolnýc}r svazkŮ obcÍ, ve zrrění pozdějších pfudpisů a bylo zabájeno dopiscm dne
25.7 .2014 Krajského rÉřldu Pardu}ickébo krajc

Přezkoumaaó období od 1.1.2014 do 3I.12"2014.

1. DÍlšÍ Přezkoumání bylo yykonáno nt úřadu dobrovolnébo wazku obcí dne
13.1r.2014.

2- KoneČné Přezkoumílí bylo vykonáno na úř:rdrr dobrovolného svrzku obcí ine
24.2.20ls.

Přez*oumáaí vykonaly:

- kon§olor pověřený řízeaím pfuzkoumaní: fieňtra Š}arková
- kontroloři:

- Bc. ZdeňkaFassnerová
_ Libuš§ Zelinová

PoYěřenÍ}přezkorrmánívecmyslu § 5 č. 420n§04 §b. a § a a §6zákoag č.255nau
§b. vydal Krajslrý úřad Pardubického kraje dne21J.}alc.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrorr,ým způlobem.

Při Přezkoumóní byli přítomli: Petr Htlekal - místopředseda svazku

Ing. Jifi Mencl - účetrd svazku
JUDr. Hana Vágnerová - maaažgr svazku

l(ornerskétp,íÉrné§i 12§, 532 1J Paúbb, 1§: t"l20466 026535,724 6ř'88, FnUtial6§y&@pg§llbir§,l€j.c{



Předmětem PřezkorrmánÍ Lospodařeni jsou oblesti hospodaťrení uvedené v § 2 odst 1
a 2 n{konr ř.4}aní0í|,4 §b., posouzené podli hledisek uvedenýcb v § 3 tohoto zákona.

Při Posuzovdní jednotlirlch právních úkonů se vyckází ze zněni právnícb předpisů
,platných ke dai uskutďnění tohoto rlkonu, _*

Podle ustanovení § 2 odst. 3 a{kona č. 42al20ťH Sb. nebyly pHmětem přezkoumání
údaje, na lsíeré se rrztahuje povinnost mlčenlivosti podle darlového řádu.

Poslední kon§olní rikol (např. ukonlení konfioly na místě nebo wácení vyádaných
PCIdktadŮ, ukonČení Prověfuní nárritek uplatrěných ve stanovisku k náwhu ,prárry o výsledku
přezkoumání hospodařeni apod.) byl učiněn dne24.2.20t4

A. \ňýsledek S§řích ořeekolmání
A.I. ChYbY a aedostatlry napmven§ v průběhu dilčích přezkoum áníza2314

nebyly zjřtěny c}yby a nodosta*y.

A.II. Osiaíni chyby a nedostaíky
při přezkounání hospodaření nebyly zjišrěny c}yby a nedoste{šy.

B. OblasÚi PřezkounÉní. u kterÝch ncbv}v ziištěnv chvbv a nedostatkv
Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) z{kona č,42al20B Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení § 2 odst 1 a 2 uvedeného zákona:
l.

1Ykajících se, rozpočloqÝch proffiků
- přezkoumárr: Ano

2, ljsElove'Í § 2 odst. l Pism. b) finančol operacp. týkaiící se tvorby a použiť peněžní"h
fondů

l(rrnnsl€ho:ráně§ll§,,.§33 11:Faldt&iBTď:+42066&6,§§,??46e,-§8, €{í,.&:ignsbyřpo6í*jbdry§íd,ca
-2,

- pfuz:koumán: Ano

- přezkoumr{n: Ano



l3.

ryryĚ&l k rpqpočtŮm kíajů. k:o?Doč,§!m obci. k jiným rozpďtům. te suitním ronaům a
k dalším osobám

- přezkorrmán: Ano

Ustanovení § 2 odst.2 písnr. a) aaktrídání a hospodaření s majetkem ve,yla§bicwí
územního celku

10.Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c} zadávryú apskutďňovfuí veřejných zakázek s ťiimkou
ukonŮ-q PosfupŮ přezkoumanýcb orqánem _dohledu Dodle zvláštnfto práwfuo př9dpi§u

- přezkounrárr: Ano
1 l, Ustanovpní § 2 od,st. 2 písm. d) stav pohlqdávek a ávazků a nakládáqí s aimi

- přezkoumán: Ano
12. Ustanovpnl § 2 odst. 2 písm. e) ručení za ávaácy &zický§ a právnic\Ých osob

- přezkourrán: Aao
14. Ustaaov.Pní § 2 o{st.2 písm. §) dizovaní věcných břemen k majetku územniho cel|íu

- pfuzkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst.2 pism. h) účeficwí,,y§dené územním celkem

- přezkoumr{n: Aao

byly ziištěny následující chyby a nedostatlry, kteró byly napraveny:
Claraberisti*a zJištěné chvby a nedostatbu:

Inventurní soupis nebyl lyhotoven ve stanoýuném rozschu.
Popis ziištěné chyby a nedostatku:

]nventurní soupisy neobsahují náležitosti dané uyhláš l<ou.

ziištěnÝ nedostatek byl odstraněn :

Nr{zev opa§ení: Irwentr,rrrf soupisy
Opaťerrí splněno dne: 24.2.2015
PopisJiťatého opatření: Inventurni soupisy obsa}ují nrá,leátosli dané vyhlaškou

Popis p!:něni opafiení: splněno dne:24.2.2015

Orltření bvlo *lněno: Narrfiveno.

)(§rcrclcéiP n*něSí 125, 532 ]í fui-ibe=, T§.:.ti|20466 ffi 53§,724,ffi:B8, 'E<nallian.dalk@oardubiJql<pi.ca
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- přezkoumán: Ano

- přez*oumán: Ano

při přezkoumání hospodařcní rúzemníbo celku v předchozích letecÉ



Charaberisíika zjištěné cblv a rudostatlat
llýlruz FtW 2 - 12 M
Popis ái§ěné cbv_by a nedosra*u:

Yýbz FN 2 - 12 M sestaverý k 31.12.2aI3 fupravetý rozpačet) nesouhlasí s rozpočtouýrn
apatřením č. 3/2013, lCeré bylo sc}wóleno valnou hromadou dne 19.12.2alj, např. v pol.
4121 - Neiwes§ční pr§até transfery od obcí, odd. par, 2321 - Odvúdění a čištění odpadních
vod, pol. 5I69 - Náfup ostatních služeb.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstmaěn.
Nazevopaření: Upravený rczpočet
Opatření splněno dne: l3.11.2014
Pppjs př§atého opatření; Ro4počtové opařerú č. Ir20l4, které bylo sehváleno valnou

hrcmadou dae 9,10.2014, jezapracováno do v"ýkazu FIN 2 - 12 M sestiavpnóho k 31.10.2CI14
Popisglnění opaftní: splněnodrre: l3.11.20t"4

Onatřuí bvlo splněno: Naor,aveno.

P. Závěr z nřezkolmání,hospodďení za rok 2014

D.t" Při přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku obcí zr rok 2014 podle § 2 a
§ 3 zákona č. 42012004 Sb.

'} nebvly zi§lěny chybv r nedosbílrv

D.It. Upozonění na případná Tizil§, která lze" dovodit ze zjištěných cbyb
e rredostatků, kter{ mohou mít negativní dopad aa ho*podeřcní rfizemního celku
v budoucnu:

Při přezkoumárrí ltospodaření nebyla zjištčna žždrrá zÁvablá ririkao kteni by mohla mít
rcgativní dopad na lrospodaření územního celku v budoucnosli.

n"nl. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkorrmání hospodaření:

a) podíl pohledávek na roryočfu územního celku 23,a7 o/o

b) podíl záyazků na rozpočtu úzernníhc celku .... t3,04 Yo
c} podíl zastaveného mq|etku na celkovém majetku rizemnibo cellru ............ 0 %

t(rleldétprÉnědií25,§32 11:fulbb,Tel,:.t4204&ffi,535,Z24,652O38, Ě<na{llgn.shv*@Daíůi*'§rqi.<z
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V Dolrť Čermné, dne24.2.20t4

Jména a podpisy kontrolorů zučas:Erěnýcb na přeuí<oumíní hospodaření:

zdeňka Škarkova

konfiolor pověřený řízeaím pfu zkoumárť

Bg. Zdeňka řassnerová

podpis kon&olora pověfuného řizením
pŤezkourrrání

H**|

konťolor

- je návrhem z,PIáNY o výsledku přezkoumání hospodaření, a je mofoo ke zjišlěni v níuvedené Podar písemné stanovisko ve thůtě do 15 dnů áa"- a". pr.aerri zprávykonřolorovi Pověřenému řízenim přezkoumárri. Konečaým zneaim 
-ariaoy 

,. sťává,tento návrh okarrrŽikem marného 
, 
uplynutí lhůíy stanovené v § 6 oautl 1 písm. djákona č,42a/2aa4 §b., kPodr{ni písemného stanoviska ["ndr.r; pověfunému

řízením Př"*:r*ť. Koniolor povérenY řízenim přezkoumárť může v odůvodnčnémpřípadě stan§vit lbůtu delši.- §e vYhotovuje 
1e 

dvo} stejnopisecb, přičemž se jeden stejnopis předává statutánťmuástupci kontrolované}o subjektu. a aruryr stejnopis ,. áláaa do přislušného spisuK:qjské}o uřadu Pardubického kmje.- nedílnou souČástí zPnívY je seznam přezkoumáva§ý§h písemnosti uvedených v přiloze.- § obsahem ZPnáY o výsledku přezkounání hospodaření DSo pod Brrkovou Horou o
Pďfu 8 s§an bYl seznrimorr a její stejnopis převzalmistopředseda D§o petr Heleka]

V kontrolovaném oMobí Dobrovolný_ svazek obcl, dle prohlášeni ásfupců dobrovolnéhosvazku.o§Í, nehosPodařil s majetkem siátu, neručil svým *{"tt .* 
^ 

,.á""* §zických a
Pnivniebýctr osob, nezastavil movitý a_ nemovitý majetek, 

".*uwJ- upx, směnnou,darovací, nájemní sarlouvu a smlouw o výpůjčce 1ikuii"Ír. nemovitóho ma;eiku, smlouvu o
Přij9tí neboPoslry§rutí úvěrunebo půjčky, ŠŇou*in in;"ri nebo poskytnutí dotace, smlouwo Převzetí dluhu nebo ručitelskóho zixazkl, smlouvú ďpristoupe"í ťá*Ň a srnlouw osdruŽenÍ, nekoqPil ani neprodal ceané papíry, obligace, n"Lmt*enil majetkové vklady.

... Í.rrr.r*ur"/
podpis kontroloraLibuše zelinková

konřolor

l(il§r§ého nené§í:!á,532 1 

' 
kÉ&be, Tol.; +€016g ffi.s§, 7.946§2,038, E,{rri|:
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řoučeni:

ý**ť. celek je ve smyslu ustanoveiú § 1_3 odsj, l písm. b) zákona č. 420/20a4 sb.,povinerr přijmout oryŤry k nápravě chyb a nedostatku uvedených v této zprávě o výsledku
Přezkoumání hosPodaření a podat o to- pi..*noo informaci přezkoumávajícímu orgiánu,

ffiffi*#" 15 dnŮ Po Projeanan; teti, 
"px"y 

*ňru'o xveremynr úeiem v orgárrech

Územnj celekje di{le ve smyslu ustarrovení § 13 odst. 2 rÁkoaa č.420l20a4§b., poviaeav informacích Podle ustarrovení § 13 od§t..l písm. ul 
-tenoz 

zino:ra uvést lhůtll, ve které pdá
PřísluŠnémrr Přez,koumávajrcímy_opánu písem,nou ryJ;; phěnl prť"ty"lÓ"*x a v tétolhůtě příslu§lému přezkoumávajícíňu orgán" ovea"rou qor,a* zaslat.

NesPlněnÍm těchto Povinnosť se Územrťcel9! dopusť spnívního delihupodle ustánov€,!ť

LT-:*j:],*r;}1,1? *"*- z--aabau šřu'* to se ulož rlzemnimu celkupodle ustanoyení § 14 odst. 2zákolnč.42a/20g4sl. poffi'

petr §elekal

místopředseda dobrovolného svazku obcí

Ing, Jifi Mencl

,ičetni svazku

JUDr, HanaYágnerová

manažer svazku

pet§elekal

místopředseda dobrovolného svazku obcí

podpís místopředsedy dobrovolnébo
svazíru obci

&^Z
podpis účetního svazku

l }1.,rt;, ovchý lr.;tzl,.k obr i

pc1] ;lt,XC}VOU lJolto1,1
ii] ] lllj ]]Ll]rl; Čr.,rrrltrl ?|]

Ii]1 } l1.]i;a]l]ii] j,.

t'l1ú C;: líji,:,, č ,,

/

Úlr."-^^l
;:á,;{/;;;;;;;'*k"

podpis místopředsedy dob
svazku obcí

]&řr§kóho,§áťft§i{á,'§q?ltM&be,Td.i+4t0€6E6s5,u4,§5268, 
Frnatlaišavr<@oardr§irťktsicz
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Přílohe ke zprávě o vÝsledkn pře?kopmání hosnodařp,pí za rg|r
20t4.

Při přezkouťílání hospodaře§i byly pfužkou§}ány pisemngsti:

Návrh mnpočtu
. na rok 2014, zveřejněný na riředních desk{ch členslcých obcí
Pravidla rozpočtovóho provizoria
. na rok 2014, schvrilenr{ valnou hromadou dne 19.12.2013
Rozpočtová opatření
: ř.lQ01^4 - schválené yalnou hromadou 9.10.2014
c č.2Dat4 - schválené valnou hromadou l9.12.2CIr4
Rozpočtový ťbled
, larok2013 - 16
Schválelý rczpočet
. ltíl rok 2014, schváený valnou hromadou dne 31.3"2014
Zúvěrcčný úóet
, zarok 2013, schváený valnouhromadou dne 13.6,2014 s yýrokem s výhradami
Bglkovnívýpis
r z běžrého účtu vedeného Č§, Fio banky a úvěrového rlčtu vedeného u Č§ za rok 2014

včetně předkorrtace

Faktun
l vydaná - stďné za 2"čťvrtlel| 2014 (č. 20140768-20141117) zaúčtovany úče§,im

dokladem č. l4-001-0004l z 5.8.20t4;
o pfijatri č. 14-002-00050 - č. l4-002-00078 včetně předkontace
r přijatá č. 14-002-00050 - č. 14-002-00113 vč. předkoatace
ll|avlí kniha
r předvaha anatytická a920l4 al2?a13
Inventurní soupis majetku a závazků
r k 31.12.zaru
trfuiha odeelaných fakt§r
l vystavena od 1.|2.2014 do 31.12.2014
pokladní doklad
r pokladna Dolní Čerrr:ná: Síjmový, ťdajoyí za měsíc ÁIí2a14 včetně pfudkonlace, a

říjen - prosinec 2014
r pokladna Homl Čermná: přijmový, ťdajoť za měsíc záíi20|4 včeffiě předkontace, a

říjen - prosinec 2014
Příloba rozvahy
r §estavenak 30.9.2014 ak 3t.l2.20l4
Rozvaha
. §e§tavena k 30.9.2014 a k 31.12.2014
ÚrtovY rozvrh
. na rok 2014
Yýktz pro bodnocení plnění rozpočtu
r FIN 2 - 12 M, sestavený k 30.9.2014, 31.10.2014 ak3r.r2.20l4
Výkzzisku autrá§
3 §e§taven k 30.9.2014 ak 31.12.2014

Kmrerdďplffiíí25,5& íllĚar&.trin,lí§;+{rm€0653§,7246ž'§8, E"rr*i?nshrt<lOoadut*lod<ni.c



§mlouva o vytvořruídobnovolaých wazků obcír Smlouva o vfiofuní dobrovolného svazku obcízedne22.2.2a02,o dodatek ě.l rn dne 8.9.201l,
r dodatek é, 2 r.e dne 22.12.2afi
§tanory a osvědčení o registraci dobrovolných svirků obcíl §tano:T^|§O ze dne 8,9.2011 (ruší a natrrazují v plném rozsabu Stanovy D§o ze dne

22,2.2002),
r dodatek Č. l, schválený valnou bromadou dne t6.10.20l3, fýkající se sc}valování

úč§tní ávěrky
§mloury ostrtaí
r Příkazrd smlouva ze dne 1g.l2.20l4 na akci,,Adminisfiace koncesniho hz§rrímalého

rozsairu Prc ťběť prOvomvatele ČOV a kanalizace Dolaí a Horní čermrra*
Z§pisy z jcdnání oryrÉnů dobrovolných svazků oÚeíl kontrolní komise ze doe 4.|2.2§14
Záptsyz jednáníorytnů dobrcvolaých wazlců obcír z jednání valné hromady ze dne lg.]l,3a],3, 31.3.2014, 13.6.2a14 a 9.10.2014"

t9j22014
§chvalovóní úč§níeh ávěrek
r valná hromada na svém jednárú dne 31,3.2014 schválila účetní ávěrku D§o poD

BUKovoU HoRoU §e§tavenou k rozvahovému drri 31.12.2013

iKrí§řdého.rÉŤ§i:§ §a fi PsíúÉb, Td,: +di0{66.026:§36, u4§* OBB, lĚrnd$;i{}s§v*<6oaúeic,<ritgai,cz
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