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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Stejnopis ě. ,Š:,

DSO DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY
lČz 71006621

Za rok 2017

Přezkoumání hospodaření DSO Drábské světničky za rok 2017 b,vlo zahájeno clne

20.07.2017 doručenírn oznámení o zahá"iení přezkoumání hospodaření zaslaného
přezkournávaj ícím orgánem.

přezkoumání se uskutečniltl ve dnech:
.29.0I.20l8
.19.12.2017

na základě zákona č. 42012004 Sb,. o přezkoumár,.ání hospodaření úzenrních samosprávných
celků a clobrovolných svazků obcí, ve znění pozdě.iších předpisů a v souladu se zákonenr
č.255l20I2 Sb.. o korrtrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: 0l .0 1 .20 l 7 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v síd|e DSO: Boseň 86
295 01 Mrrichovo Hradiště



Por,ěření kpřezkounrání podle § 5 odst. 1 zákona č.42012004 Sb.. § 4 a § 6 zákona

č. 25512012 Sb.. vše ve znění pozdějších předpisťr, vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Stěpánka Dvořákovir Týcor,á dne 7.8.2011.
pod č.j. 09823 1 /2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle trst. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíclr
předpisťr, ťrdaje o ročním lrospodařerrí úzenrního celku, tvořící součást závěrečného účttr podle

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisťl. a to:

- plnění příimů a výclajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpoČtovýcl'
prostředkťr.

- tinanční operace, týka.iící se tvorb1, a porržití peněžníclr forrdů"

- náklacly a výnosy podnikatelské činnosti územr'ího celku,
_ peněžní operace. týka.iící se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

nlezi dvěrna nebo r,íce územními celky" anebo na základě snrlouvy sjinými
právnickými nebo tizickými osobanri,

_ finanční opeťace. týkající se cizíclr zdrojů ve smyslu právníclr předpisů o účetnictví.
- hospodaření a nakládárrí s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími

prostředky ze zahranlčí poskytnutými na základě nrezinárodníclr smluv,
- vyúčtování a vypořádání f]rrančních vztahťr ke státnínru rozpočtrt, k rozpočtťrrn krajŮ"

k rozpočtůnr obcí k jiným rozpočtůnr. ke státním íbndům a k dalším osobárrr.

- nakládání a hospodaření s rrra.ietkem ve vlastnictví územnílro celku.
- nakládání a lrospodařerrí s maietkenr státtt, s nímž lrospodaří ťrzemní celek.
- zadávání a r_rskutečtiování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupŮ

přezkoumanýc h orgánem dolrl edr-r podle zvláštního právrrího předpi su,

- stav pohledávek a závazků a rrakládání s nimi.
- ručení za závazk7, íl,zických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitýclr věcí ve prospěch třetích osob.

- zíizování věcrrých břemen k ma.jetku územního celku"
- ťrčetnictví vedené útzemním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jelro příjmů za posledrrí 4 rozpočtové

roky podle právníhcl předpisir upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření by-lo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na význanrnost
jednotlivýclr skutečností podle pr'edmětu a obsahu přezkoumání, Při posrrzovár-rí jednotlir,ých

právních úkorrů se v.vchází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tolroto

ťrkotru.

Poclle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumárrí úrdaje.

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kclntrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkor"rmánÍ:

29.0l .20l 8.



A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhlett
l na roky 2013 - 2017 ze dne 5.12.2013. zvei,ejněrr na webových stránkách obce

dne 9.3.20l7
Návrh rozpočtu
. zveřejněrr od 10.11.2016 do 2.12.2a16 na všech členských obcí (dle Prohlášení obcí

Žďár, Boseň. Březirra. Mnicl.ovo Hradiště)
Schválený rozpočet
. orgánem svazku dne 1 .12.2016 iako vyrovrraný. závaznými ukazateli ve výdajích jsou

jednotlivé položky rozpočtové skladby (druhové třídění). zveřejněrr na webových
stránkách členských obcí 9.3.2017

Závěrečný účet
. za rok 2016. pro.iedrrán a schválen orgánem svazku dne 24.5.2017 včetně zprávy

o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 bez výhrad, návrh závěrečnélio
účtu zveřejněn od 25,4.2017 do 24.4.2017. sclrválený závěrečný učet za rok 2016
zveřeiněn na i,vebovÝch stránkách člerrských obcí dne 25.5.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
r [ 31.1., 30.6.. 30.9.. 30.1 l ,2017 (ze drre l1 .I2,2017)^ k 3|,I2.2017 (odeslán

dne 24.1.2018 v l3:06 lrodin)
Yýkazzisku aztráfi
. k 31.3..30.6.. 30.9.2017 (ze drre 12.10.2017),31.12.2017 (odeslán dne 24.1.2018

v 13:24 hodin)
Rozvaha
. k 31.3,, 30.6.. 30.9.2017 (ze drre 12.10.2017). 31.12.2017 (odeslárra dne 24.I.2018

v 13:24 hodin)
Příloha rozvahy
. k 31.3." 30.6.. 30,9.2017 (ze drre 12.10.2017). 31.12-2017 (odeslána clne 24.1.2018

v 13:24lrodin)
Účtovy rozvrh
. platný pro rok 201 7

Hlavní kniha
. k 30.1 1.. 31 .12.2017 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur
. vedena v Knize došlýclr t-aktur - do č. 2 ze dne 13.12.2017 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur
. vedena v Knize odeslaných faktur - do č, 4 ze dne 7.6.2017 (dle potřeby)

Faktura
. faktura č. 2017000206 vystavena drre 18.10.2017 na nákup papíru a kancelářských

potř,eb zaKč 2.000,00, předpis 1-aktury dokladen. č. 17-001-0000] ze dne 18.10.2017,
úlrrada faktury dokladenr č. 1 7-801-00007 ze dne 1 8. Ia.2017

Bankovní výpis
. k základnínru běžrrému účtu č. 51-6905820297l0I00 vedenému u Konrerční barrky. a. s.

- od č. 6 za obdobi 6.5. - 8.6.2017 do č. 12 za období 9.11. - 8.12.2017 (se stavem
k 30.1 I.2017), č. I za období 9.12.2017 - 8.1 .2018 se stavem k 14.1 2.2017

t]četní doklad
. předpisy vydaných faktur - od č. 17-002-00001 do č. 17-002-00004 ze dne24.5,2017
. kzák|adnímu běžnému účtu - od č. 17-801-00001 ze dne 26.5.2017 do č. 17-801-00009

ze clne 30.í1.2017. od č. 17-80i-00010 do č. l7-801-000í2 ze dne 14.12.2017



. předpis došlé faktury - č. 17-001-00001 ze dne 18.10.2017. č. 17-001-00002
ze dne 13.12.2a17

. vnitřní doklad - č. 17-007-0000l Ze clne 24.5.2017. od č. 17-007-00004
do č. 17-007-00005 ze dne 13.12.2017

. předpis mezd - č. 17 -0O7 -00003 ze dne 30. 11 .2017
Evidence majetku
. vedena ručně v lnventámí knize - stav majetku je uzavírán každoročrrě k 31.12,

l nventurní soupis majctku a záv atkú
. složka inventarizace za rok 2017 - Plán inventur ze dne 11.12.2017, doklad o proškolení

inventarizační komise ze dne 12.12.2017. jnrenr-ré inventurní soupisy k 31.12.2a17.
Invetrtarizační zpráva ze dne 15.1 .2018

účet.rict í ostatní
. Protokol o schválení ťrčetní závěrky, účetní závérka za rck 2016 sclrválena orgánem

svazktl clne24.5.2017
Dohody o provedení práce
. ze dne 2. |.20|7 s pí R. E. v rozsahu 60 hodin na admir-ristrativní práce v DSO v období

od 2.1 .2017 - 3 i ,1 2.2017
Dokumentace k veře.jným zakázkám
. veřejná zakázka malélro rozsahu. např. íbktura č, 20l 7000206 vystavena dne 18.I0.2017

na nákup papíru a kanceláŤských potřeb za Kč 2.000.00, veřeiná zakázka malého
rozsahu byla zadána v souladu s Vnitřní směrnicí - zadávání veřejných zakázek^ člárrek
3, bod I. písrn. a)

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
f ze dne 1.12.2017 (schválení rozpočtu na rok 201]).29.3.,24.5. (schválenizávěrečného

účtu za rok 2016^ schválení úrčetní závěrky za rok 2016). 8.8., 6.12.2017 -

nepřezkoumávárro. použito podpůrnč

V kontrolovaném období DSO Drábské světrričky. dle prohlášení přeclsedk,vně DSO.
neuzavřel smlouvu kuprrí, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní. smlouvu o výpůjčce,
výprose. o nabytí, převodu nebo o zŤizení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani
jinou smlouvu o rrabytí a převodu majetkrr r,četně smlouvy o nakládání s věcnými práv5,.

nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky íyzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vy.imenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích.
nezastavilo movitý a nemovitý rrraietek. neuzavřel srnlouvtt o přijetí a poskytnutí úvěru rrebo
zápůjčky. smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelského závazku" o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, snrlouvu
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdrrržení, jehož je DSO
společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace- nevydal komunální dluhopisy,
nezřídil ani nezrušil příspěvkovoll organizaci a orgatrizační složku, nezaložil arri nezrušil
právnickou osobu, nerrskutečrril niajetkové vklady do právnických osob, neprovozoval
lrospodářskou (podnikatelskor,r) činnost" uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjišténí z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Drábské světničky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospgdaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání lrospodaření DSO Drábské světničky za rok 2017 podle s§ 2 a § 3 zákona
č.420l20a4 Sb.. ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonaě. 420/2004 Sb.)

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

Podíly clle § l0 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastavenélro majetku na celkovénr maietku územního celku

KqřnpaláŤ:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objenr dlouhodobých závazki činí 0.00 Kč.

DSO Drábské světničky 29.0|.2018

0,00 7o

0,00 "Á

0,00 oÁ

Podpisy kontroloru:

zdeřka Linková

KRAJSKÝÚŘan @
STŘEDOČE§KÉHO KRAJE

Odborkontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 1 1

././

/a,/
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jana Pýchová



Tato zpráya o vÝsledku přezkoumání:

- je návrlrem zprávy o výsledku přezkounrání hospodaření, přičemž konečnýnr zněním zprávy
se stává okanrŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
Č. 42012004 Sb., k poclání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťízenim
přezkoumání

- ke zjiŠtěním uvedeným u tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy. a to kontrolorovi pověřenómu řízením
Přezkoumání na adresu: Krajský úřad StŤedočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11.
l50 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkor.rmání hospodar'ení obsahuje i výsledky konečného
dílčílro přezkounrání

- se vYhotol'uje ve dvou stejnopisech. přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
Přezkoumávaného subiektu a stejnopis č. 1 se zakládá do přislušného spisu územníl-ro ceiku
vedeného odborem kontroly l(rajského ťrřadu středočeského kraje,

S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Drábské světničky o počtu
8 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzalapí Harra Maudrová, přeclsedkyrrě DSo.

§O&RO.VQL9\ t +n o,1 l_:J 1,,i,,i
DŘA*5l(ť 5v§:'i|*{i,.,

"rfiÚ'ffiBku.,Pse žýs fi,

Hana Maudrová
předsedkyně DSO

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust, § 13 odst. 1 písnr. b) zákona č.42012004 Sb.. povinen
Přijrrrout opatt'ení k nápravě chyb a nedostatků uve<lerrých v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou infbrmaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajský Úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly. Zborovská 1l, 150 2i praha 5.
a to ne.ipozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečnÝrn ťrčtem v orgánech
územního celktr.

Územní celek je dále ve snlyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb.. povinen
v informacíclr podle ustanovení § 13 odst, l písm. b) téhož zákona uvést lhůttr, ve které podá
přísluŠnému přezkortmávajícímr,r orgánu písemnou zprálu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícínru orgánu uvedenou zprávu zaslat.



Nesplněním těchto povinrrostí se úzenrní celek dopustí přestupku podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží územnílio celku podle

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

steinopis počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský úrŤad

Středočeského kra.je
zdeřka Linková

2 1x
DSO Drábské

SVětničky Hana Maudrová


