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oDBoR lNTE*NíHO AUD|TU A KoNTROLY

Zborovská 11
I50 21 Praha 5
Stejnopis č. ,l

SpZn: 3Z_04436T/2018/KUSK
čj., 0034911201g/KUSK

Zpráva o výsledku přezkournání hospodaření

DSo svAZEK oBCÍ rsrr
Ičz 72547367

Za rok 2018
Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH zarok 2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018
doručenímoznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgránem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
.20.11.2018

.18.03.20l9

na zékladézákona č. 420l20a4 Sb., o přezkoumávaní hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazku obcí, ve znénl, pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Třebichovice 89
273 06 Libušín

Přezkoumání lykonaly:

- kontrolor pověřený íizenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Markéta polánková
Bc. Marcela Bažoutová, DiS"

Zástupci DSO:

Markéta Jehtičková - předsedkyně svazku
Ing. Petra Uharček - administrativní
a účetnípráce (DPČ)

pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zékona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 255l20t2 Sb., vše ,n. ,rrěr,í pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu-Středočeského kraje Mgr. Štěprlnka Dvořáková Týcová
dne 15.8.2018 pod ěj. 106450/2018/KUSK.
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ě.

42012004 Sb., ve znění PozdějŠÍch
předpisů, úduj" o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závéreČnéhoÚČtu Podle
zékona č. 25012000 Sb., ve zrění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpoětu, včetně peněžníchoperací týkajících se rozpoČtových

předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

zzk.

prostředků,

_ finančníoperace, ýkajíci se tvorby apoužitípeněžníchfondů,
- naklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžníop..u.., Íyhuii"i se sdružených prostředků vynakládaných na zžkladésmlouvY
mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základé smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzic§imi osobami,
- hnančníÓp.ru.", tykajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ o ÚČetnictvÍ,
- hospodař"rrí u ,rutUá*i s prostředky poskýnutými z Narodního fondu a s dalŠÍmi
pro středky ze zahr aníěípo slqrtnu|ým i na zál<Iadě mezinarodních smluv,
- vyrrčtování a vypořádání finančníchvzrahů ke státnímu rozpoČtu, k rozpoČtŮm krajŮ,
krozpočtum obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalŠÍmosobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Územního celku,
- nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří Íyemnícelek,
- zaďáváttt a uskutečňování veřejných zakének, s qijimkou ÚkonŮ a PostuPŮ
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazkůanakJádéni s nimi,
- ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
_ zastavovtíní movi|ých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,

-

ňzování věcných břemen k majetku uzernního celku,

účetnictvívedené územnímcelkem,

přezkoumání hospodaření bylo provedeno qýběroqim způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých
právních-ukonůse vychazí ze znérn právních předpisů platných ke dni uskuteČnění tohOto
úkonu.
podle ustanovení § 2 odst. 3 zéů<onač. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní Údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 18.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištěnÍ, předání přezkoumaných

dokumentů zástupcům územního celku

a

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

prohlášení kontrolora pověřeného Íizenim

A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
r na období 2017 - 2018, zveřejněn dne24.2-2077
Návrh rozpočtu
. nu .ók 2018, návrh zveřejněn íLa uředních deskách členských obcí od 22.11do 11.12.2017 (ověřovací doložky)
Schválený rozpočet
. íIa členskéschuzi Svazku dne I2.t2.2017 jako vyrovnaný, schválen v paragrafovém
a položkovém členění,zveřejlén na uředních deskách všech členských obcí svazku
(doložky o zveřejnění)
Rozpočtová opatření
. č. l - scňváleno členskou schůzíďne29.I.2018 (zveřejněno dne 29.1..2018) - ověřovací
doložky
. ě.2 - schváleno ělenskou schůzídne26.6.2018 (zveřejněno dne 27.6.2018) - ověřovací
doložky
. č.3 - schváleno členskou schuzí dne 31.8..2018 (zveřejněno dne 4.9.2018) - ověřovací
doložky
, č.4 - schvá]eno členskou schůzídne 29.10.2018 (zveřejněno dne 30.10.2018) ověřovací doložky
. ě. 5 - schváleno členskou schuzí dne 29.11.2018 (zveřejněno dne 30.11.2018) ověřovací doložky
. ě.6 - schváleno členskou schůzídne31.12.2018 (zveřejněno dne 2.1.2019) - ověřovací
doložky
Závéreénýúčet
l zarok2017, návrh zveřejněn na uředních deskách členských obcí od |7.4" do 26.6.2018
(doložky o zveřejnění), projednrán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumaní
hospodaření a schválen členskou schuzí svazku dne 26.6.2018, s vyjádřením
"bezvýltrad", zveřejněn dne 27 .6.2018 (doložky o zveřejnění)
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. ke dni 31.1 .,30.6.,31.8., 30.9., 31.10.2018 (odeslano dne 5.11.2018), 31.12.2018
(odesláno dne

8. 1.201

Yýkazzisku aztráty

9)

.

k" dni 30.6., 30.9.2018 (odeslano dne 4.10.20I8),31.12.2018 (odeslano dne Z8.1.2019)
Rozvaha
. ke dni 30.6., 30.9.2018 (odesláno dne 4.10.2OI8),3I.12.2018 (odesláno dne 28.1.2019)
Příloha rozvahy
. ke dni 30.6., 30.9.2018 (odeslano dne 4.10.2018),31.12.2018 (odesláno dne 28.T.2019)
ÚetovY rozvrh
. platný pro rok 2018
Hlavní kniha
. ke dni 31.10.2018, 31.12.2018
Kniha došlých faktur
. ke dni 14.11.2018 do fa č. 18-001-00078, ke dni 28.12.2018 do fa č. 18-001-00088 dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
. ke dni 1.1 1 .2018 do fa č. 18-006-00010 - dle potřeby

Fakfura

.

přijaté faktury č. 18-001-00020- č. 18-001-00041 za období od 3.4. do 29.6.2018,
č. 18_001_00074 _ č. 18_001_00088 za období od 5.11. do 28.12.2018

r

vydané fakfury č. 18-006-00001 - č. 18-006-00010 zaobdobí od 1.3. do 1.11.2018

Bankovní výpis
. č. 40 - č. 81 za období od 4.4. do 2.7.2018, č. 139 dne 31.10.2018, č. I42 - ě. 169
za období od 5.11. do 3I.12.2018, k bankovnímu účtuč. I07- 42504022710100
vedenému u

KB

a. s.

účetnídoklad
l §. 18-801-00243

- č. 18-801-000444, č. 18-801-000717, č. 18-001-00742

č. 18-001-00888, k bankovnímu účtué.l07- 425040227/0100 vedenému u KB a. s.
Pokladní kniha (denft)
. leden - červen,listopad - prosinec 2018
. zůstatek pokladní hotovosti ke dni 20.II.20l8 ve vj;ši 45 127,00 Kč v 7,35 hod.
(k d.č. 18-701-00080 ze dne 19.1 1 .2018) souhlasil se záznamem v pokladní krize

pokladní doklad
. č.18-701-00001 - č. 18-701-00040 za období od

3.1 .

ďo 29.6.2018, č. 18-701-00071 -

č. 1 8-70 1 -00092 za období od 1. 1 I. do 21.12.201 8
Evidence poplatků
. k31.12.2018 - vedena v programu Excel - za stočné
Evidence majetku
. k3l-|2.20I8 - vedena ruěně v inventární ktůze
Inventurní soupis maj etku a záv azků
. složka inventarizace majetku a závazktl obce k 3I.I2.20I8 - Plán inventur ze dne
28.12.2018. doklad o proškolení ze dne 28.12.20í8, včetně prezenČnílistiny,
inventaňzaéní zpráva ze dne 25.1.2019, inventurní soupisy (dokladová inventarizace)

k3I.12.2018
účetoictvíostatní
. účetnízávěrkazarck2}l7 schváIena členskou schůzídne26.6"20l8.
Dohody o provedení práce
. ze dne 3L12.20I7, pí J.K. - obsluha aúdržhapřečerpávající stanice v obci Svinařov

(20 hod.)
ze dne 1.9.2018, pí I.F. - ídržbaCOV (do 300 hod.)
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
ze dne 12.12.2017 (schválení rozpočtu na rok 2018), 29.|.,26.6.(závéreěný účeta úěetní

.
.

závérka za rok 2Ot7),31.8., 29.10., 29.1I., 31.12.2018 - nepřezkoumáváno, pouŽito
podpůrně

V kontrolovaném období DSO Svazek obcí TSH, dle prohlášení předsedkyně svazku,
neuzaťel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtormí, smloulrr o výpŮjČce,
výprose, o nabytí, převodu nebo o zŤizení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictvÍ, ani
jinou smlouvu o nabyí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládaní s věcnými ptávy,
nehospodařil s majetkem státu, neruěil svým majetkem za závaz|q fyzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil
movi{ý a nemovi|ý majetek, neuzaťel smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru nebo zápŮjČky,
smlouvu o poslcytnutí dotace, smloulu o přijetí dotace, smlouvu o píevzetídluhu, o převzetí
ručitelskéhozávazku, o přistouperukzávazku a smlouvu o sdružení,smloulu o spoleČnosti
a poskýovaní majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehožje DSO spoleČníkem,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nelydal komunální dluhopisy, nezíídil
ani nezrušil pňspěvkovou organizací a organizačnísložku, nezaloží|ani nezrušil práwickou
osobu, neuskuteěnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodařskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil porlze veřejné zakénky malého rozsahu.
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B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Ptnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) nři dílčímnřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb.)

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

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420t2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

celku

4103 oÁ

celku

2rl9

b)

podíl závazkina rozpočtu uzemního

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

oÁ

0100 oÁ

Komentář:

dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
"bjem
Cetkový obj em dlouhodob ý ch záv azk.ů ěiní 0,00 Kč.

C.lk"rý

Dne 18.03.2019

KRAJSKÝ ťtŘao

§TŘEDcčEsnÉrro KRAJE

Odbor internfho auditu a kontroly

M

Podpisy kontroloru:

150

Markéta Polánková

2l

Praha §,Zborovská

ll

kontrolor pověřený íízenímpřezkoumání

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

kontrolorka
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Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:

řezkoumání hospodaření, píičemžkonečným zněnim zPrávY
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 PÍsm. d) zákona
42012004 Sb., k podrání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému Íizetúm
přezkoumání

č.

ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhŮtě
do lj dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
-

přezkoumání na adresu: i<rajský uřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontrolY,
Zborovská 11, 150 2lPraha5
tento návrh zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumiání
_

i

qýsledky koneČného

vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č.2 předává statutárnímu zásttlPci
přezkoumávaného subjektua stejnopis č. 1 se zaÚádádo příslušnéhospisu Územního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu StředoČeskéhokraje.
_ se

S obsahem zprávy o v,ýsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH o PoČtu 7
stran byla seŽnámena astejnopis ó.2 píevzala, pí Markéta Jehličková, předsedkyně svazku.

e*.

s3 s]d/qt]:

.)]

řeoicircvice ár.

Markéta Jeh]ičková
předsedkyně svazku

. (H)rdlív

i

i

i.t!}4;727l1is,rv.

.,

.

Rozdělovník:
steinopis

počet wtisků

Předáno

Převzal

i

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Markéta Polánková

2

1x

Dso svazek obcí
TSH

Markéta Jehličková

Upozornění:
. zíizeníinternetových stránek svazku - iziko vzniku přestupku - Dtlrazné upozorňujeme
na povinnosti zakotvené v § 39 zákona č. 25aDO00 Sb., o rozpočtorných pravidlech
územníchrozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") - zverejn9Y1

veškerédokumenty uvedené v tomto ustanovení

na

srnÁNrÁcH SVAZKU oBCÍ. Současně upozorňujeme

INTERNETOVYCH

na

významné riziko

vyplývajícíz tohoto upozornění - možnost uloženípokuty dle § 22a zékona
,á-pi"ri"pky vzniklé .r, áůsl"dko porušení qfše uvedeného ustanovení. Podo!ýkáme,
zeátopovinnost bylazakotvena novelouzákonaě.25012000 Sb., provedenou zákonem
ě.24l20l7 Sb., kórym se mění ustanovení někte4ých zákonŮ v souvislosti s Přijetím
zákona č. 23 l20t7 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.
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