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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO SVAZEK OBCÍ rSH
IČz 72547367

za rok 2015
přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH zarok2015 bylo zahájeno dne 30. 7.2015
doručenímomámeni o zahájent přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

se

.3.3.2016

.

uskutečnilo ve dnech:

15.9.2015

na zéMadézákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve mént pozdějších předpisŮ a v souladu se ziákonem
č.255t2ot2 Sb., o kontrole ftontrolní řád).
Přezkoumávané období 1. 1. 2015 -

31,.

t2.2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Třebichovice 89
273 06 Libušín

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řizenimpřezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Irena kováříková

Zástupci DSO:

Markéta Jehličková - předsedkyně svazku
Zazana Sturzová - zptacov éni účetnictví
Bc. Michaela Fejfarová - administratirmí
a

účetnípráce

pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. l zékona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 2551201z Sb., vše ve znéru pozdějšíchpředpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne
17.8.2015 nazál<|aáépověření ředitele Krajského uřadu Středočeského kraje ze dne2.4.20l5.
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zák. č. 420DOa4 Sb., ve znění PozdějŠÍch
předpisů, úduj. o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást záv&eČnéhoÚČtu Podle
zéů<onač.25012000Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajících se rozpoČtoqých

předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

prostředků,

_ finančníoperace, tykajícíse tvorby apolůitípeněžníchfondů,
- náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
_ peněžníop.ru.", iykuli"i se sdružených prostředků vynakládaných na zál<ladé smloulY
mezi dvěma nebo více uzemními celky, anebo na zá]rJadé smlouvy sjinými
právnickými nebo fuzickými osobami,
- finančníoperace, tykajícísecizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ o ÚČetnictvÍ,
- hospodařerú u nu&ada^ s prosfiedky poskytrruqýrni z Nrárodního fondu a s dalŠÍmi
proitř"dkyzezaltrantčíposlqrtnuQimínazákJaděmezinarodníchsmluv,
- vyučtovánía vypořádrání finaněních vztahi ke státrúmu rozpoČtu, krozpoČfum krajŮ,
lrrozpočtum obcí k jiným rozpočtum, ke státním fondŮm a k dalŠÍmosobám,
- nanaaani a hospodaření s majetkem ve vlasúrictvíuzemního celku,
- ía1;1ádánia hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří tz;emnt celek,
- zadávéni a uskutečňování veřejných zakáuek, s qýjimkou ÚkonŮ a PosfuPŮ
přezkoumaných orgilnem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stavpohledávek azávazktlanakládání s nimi,
- ručenízazávazky fyzíclrych a právnických osob,
- zasávovtíní movitých a nemovi!ých věcí ve prospěch třetích osob,
- zjizovátttvěcných břemen k majetku územníhocelku,
- účetnictvívedené územnímcelkem.
přezkoumiání hospodaření bylo provedeno výběroqim zpŮsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutóčností podle předmětu a obsatru přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních'ukonů se vychazi ze zléníprávních předpisů platqich ke dni uskuteČnění tohoto
úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zál<ona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumémi Údaje,
na kíerése vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.
poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zpíáw o výsledku přezkoumánÍ:

3.3.2016.

2

A, Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
r na období 20|5 -2016, na členskéschuzi schválen dne 19.12.2014
Návrh rozpočtu
r na rok2}Lý,vyvěšen od3.12. ďo 19.12-2014
Schválený rozpočet
r na čienske schůzi schválen v paragrafovém a položkovém členěnídne 19.12.20|4 jako
vyrovnaný
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno na členskéschůzi dne24-2.20l5
. č.2 - schviileno na členskéschůzi dne 16.6.2075
. č. 3 - schváleno na členskéschuzi dne 25.8.2015
. ě.4 - schváleno na členskéschůzi dne 30.9.2015
. č. 5 - schváleno na členskéschůzi ďne28.12-2015
Závérečnýúéet
. zarókz}Il,vyvěšen dne 19.3. do 6.4.20t5, na členskéschůzi schvá]en dne 16.6-2015,
s vyjádřením "s výhradou"
Yýt<az pro hodnocení plnění rozpočtu
. k28.2.,30.6., 31.8.2015, k3t.'1,2.2015 ze dne 8.1.2016

Yýkazzisku aztráty

.

k30.6.2015, k 31.12.2015 ze dne 13.2.20t6

Rozvaha

.

k30.6.2015, k 31.12.2015 ze dne 13.2.2016

Příloha rowahy

.

k30.6.2015, k 31.12.2015 ze dne t3.2.2016
ÚttovY rozvrh
platný pro rok 2015

.

Hlavní kniha

.

k30.6.2015, k 31.12.2015, dle potřeby

účetnideník

.

únot - duben 20l5,ztří - prosinec2015
Kniha došlých faktur
ke díll17.4.2015-kfaě. 15-001-00030,ke dní29.12.2015

.

-kfač. 15-001-00094

Faktura

.

přijaté fakfury č. 15-001-00008 - č. 15_001-00030 za období od 3.2. do 77.4.2015,
č. 15_001_00065 _ č. 15_001_00092zaobdobí od 1.9. do29.12.2015

Bankovnívýpis
. č.l2_ e. Sr za období od 3.2. do 20.4.2015, č. l04 zedne 31.8.2015, č. t06 - č. 177
za období oď2.9. do 31.12.2015, k základnímu běžnémuúčtuč. I07, 425040227l01Da
vedenému u KB, a. s.
účetnidoklad

.

č. 15-801-00029 _ č. 15_801_000117, č. 15-801-00239 - č. 15_801-000380 k základnímu
běžnémuúčtuč. 107,42504022710100 vedenému u KI}, a. s.
Pokladní kniha (deník)
leden - srpen 201,5, září - prosinec 2015
zůstatek pokladní hotovósti ke dni 15.9.2015 ve výši 32 744,00 Kč ve 14,00 hod.
(k d.č. ts-zot-ootO5 ze dne 14.9.2015) a souhlasil se zánnamerctv pokladní krníze

.
.

pokladní doklad
r §. 15-701-00001

- č. 15_701-00100, za

období od 7.1.2015

do

31.8.2015,

č. 15_701_000101 _ č. 15_701_00138, zaobdobiod 1.9. do31.12.2015
Dohoda o hmotné odpovědnosti
zedne 1.1.2015 s pí M.F., administrativní pracormice a pokladní - za svěřené hodno§
Evidence pohledávek
k3I.12.20l5- vedena v knize ručně - za stočné
Inventurní soupis maj etku a záv azkůt
složka inverttaňž,ace majetku a závazktl obce k 31.t2.20l5 - Plan inventur ze dne
29.t2.20l5, doklad o proškoleníze dne 30.12.20t5, vČebrě prezenČnílistinY,
inventarizační zpráva ze dne 25.1.20t6, invenfumí soupisy (dokladová inventarizace)

l

.

.

k31.12.2015
Mzdová agenda
. mzdJvé \isty 1212015, Bc. M.F., administrativní práce,pí I.F., (DPP)
Odměňování členůzastupitelstva
. mzdové listy l2l2óI5, pí M. Jehličková, předsedkyně svazku, p. J. Pružinec,
místopředseda svazku
účetnictvíostatní
. protokol o schválení účetnízávérlcy DSO TSH zarokz}l4, schválen na členskéschůzi
dne 16.6.2015.

Dohody o pracovní činnosti
. ,é dÁe 3|.12.2014, pí M. |. - administrativní účetnípráce a činnosti související
s provozováním kanalizape aCOV (20 hod./týdně)
Dohody o provedení práce
. ze dne l.t2.2O1š,píI.F. - administrativní qipomoc při výběru stočnéhov obci Svinařov
(do 300 hod.)
Infomace o přijafých opatřeních (zák- 42012004 sb., 32aD0O1Sb., apod.)
informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 30.6.2015
Zápisy z jednáníorgánů dobrovolných svazků obcí
ze dne 19.12.2dt4 (schvalený rózpočet na rok 2015), 11.2.,24.2., 16.6. (účetnízávěrka
a závéreénývčet za rok 2014) 25.8.,30.9., 28.12.2015. Nepřezlaumáváno, pouŽito

.

.

podpůrně.

V kontrolovanán období DSo Svazek obcí TSH, dle prohlášení předsedkYně svazku DSO,
neuzaťel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,
ani jinou smlouvu o ,ruUyti a převodu majetku včeúrěsmlouvy o nakládaní s věcnýmí PrávY,
s majetkem statu, neručil svým majetkem za závazky |vzickýclt a právnických
neháspodařil
^a
j
osob, to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. zil<ona o obcích, nezastavil
.o,oity u,r".orritý majetek, neuzaťel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo záPt;dČkY,
smlouvu o poslrytrrutí áotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o Převzetí
ručitelskéhozaiazkt, o přistoupentkzávazku a smlouvu o sdruŽenÍ, smlouvu o sPoleČnosti
a poslq{ování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehožje DSO sPoleěníkem,
obligace, nevydal komunální dluhoPisY, nezřídil ani
ani neprodala cenné papíry,
-organizaění
""ko"pil
složku, neza7ožIl ani nezruŠila Právnickou
o.".,rjil příspěvkovou organizáci- a
hosPodařskou
osobu, o",r.řot"uoil majJtkové vklad| do prármických osob, neprovozoval
zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zék,
1poa"Íut"lskou) činnosi uskutečnil pÓ*" veřejné
č. 13712006 Sb.).
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B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumaní hospodaření DSO Svazek obcí TSH:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) oři dilčímnřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry - porušeny nížeuvedené předpisy:

.
-

Zákon č. 250t2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů

§ 16, nebot':
Výdaji finaněních prosťedků nepředchazelo schválení a provedení rozpoČtového opatřenÍ.
Výdaji ve výši 1 945,00 Kč, kteqí byl vykrázan ve FIN 2-12 k 28.2.2015, ÚČtovanému
,rá póloz"" 5424 - Nátrrady mezď v době nemoci a nebyl vykazán ani ve FIN 2-12
k 3Ó.6.2015, (v té době byla provedena již 2 rozpočtová opatření). Stejně tak i výdajŮm
ve FIN 2-12 k 31.8.2015, účtovanlimna položkách 5137-Drobný hmotný dlouhodobý
t5,69%) a 5l39-Ná{<up materiálu jinde nezařazený
majetek (rozpočet překročen
(rozpočet překročen o 4,99Yo),ikdyžpředcházelo rozpočtové opatření č. 3.

o

NAPRAVENO

Rozpočtotrym opatřením č. 5, schválené členslrau schůzí28.]2.20]5.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry. poruŠeny níŽe uvedené předpisy:

.
-

Nařízení vlády č. 564t2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, Nařízení vlády é.22212010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a
t<valiíikačnípředpokladyo ve znénípozdějších předpisů

§ 5 odst. 1, nebot':

Zaměstrranci svazku TSH (finančníreferentka pí K.S.) nebyla naqýšena měsíČnímzda
od 1.11.2014-platoqývýměr, dlenařizeruvlády č.224zedne15.10.2014 (přÍlohaČ. l).

NAPRAVENO

Častta byla doplacena v měsíci únoru - kontrola na mzdolyl list Únor 2015.
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D) Závér
při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH za rok 2015 podle § 2 a § 3 zakona
č.42012004 Sb., ve znénipozdějšíchpředpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatkŮ zjiŠtěných při ditČÍm
přezkoumání, které jř byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zálr,.otuč.42012004 Sb.)

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

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku

6176 oÁ

podíl závazkttna rozpočtu územníhocelku

6153 oÁ

b)

0,00 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Komentář:
Celkoqý objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový obj em dlouhodobý ch záv azktt ěiní 0, 00 Kč.

Třebichovice 3.3.2016
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Podpisy kontrolorů:

&rurb,/

Bc. Marcela Bťoutová, DiS.

Irena

kontrolor pověřený íizenímpřezkoumiiní

kováříková

kontrolorka
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Tato zpráva o výsledku nřezkoumání:
je náwhem zptávy o qisledku přezkoumání hospodaření, přičemžkoneČn;ým zrĚrumzPrávY
se sává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zál<ona
42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému ÍÍzením

_

č.

přezkoumrání

ke zjištěnímuveden;ým v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání náwhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému íizenim
-

přezkoumání na adresu: Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11,
150 2l Praha 5
tento náwh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
_

i

výsledky koneČného

- se vy,hotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnimu zásfuPci

přezkóumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se nazahádádo příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného odborem kontroly krajského uřadu sfredočeského kraje.
S obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH o PoČtu 8
stran byla seznámena a stejnopis é. 2 pŤevzala, pí Markéta Jehličková, předsedkyně svazku

Dso.

Markéta Jehličková
předsedkyně svazku D

dne 3.

3.2016

Poznámka:
úzenni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., Povinen
přijmout opatrení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
prě7fto"-6"i hospodařeni apodato tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
Órganu - KrajskY uřad Sfiedočeskéhokraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
a io nejpozo{i Óo 15 dnů po projednání teto zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územníhocelku.
územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb., Povinen
v informacích iodle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhŮtu, ve které podá
příslušnémupřizkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijaťých oPatření a v této
ihůte prirlošnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
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Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemníhocelku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákonač. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet rrýtisků

Předáno

Převzal

1

1x

IGajský uřad
Středočeského kraje

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

2

1x

Dso svazek obcí

Markéta Jehličková

TSH

Upozornění:
. S.hrrálení účetnízávérky DSO za rok 2014 nepředchiázelo schválení příslušným
říčlennýmorgánem (Dozorěí radou).

.

předsedlcjmě svazku byla upozoměna na nufirost aktualizace vniřní směrnice íýkajicí
se zákona o účetnictví,vzhledem k novelizaci příslušnýchprávních norem a rovněŽ
s ohledem na příslušnépersonální změny v rámci DSO.

