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Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Střední Pojizeíi za rok 2020 bylo zahájeno dne
27.07.2020 doruěením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
přezkoumávaj ícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ",

. 3I.05.202l

. 22.09.2020
na záú<ladé zákona é. 42012004 Sb., o přezkoumávaní hospodaření uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve něnt pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
é.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR lNTERNÍHO AUDlTU A KONTROLY



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
é.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěprinka Dvořtíková Týcová
dne I.7.2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zelk. ě. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závéreěného účtu podle
zikonaě.25012000 Sb., ve znéní pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpoětu, věetně peněžních operací fýkajících se rozpoětových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- penéžni operace, týkajíci se sdružených prostředků vynakládaných na zékladé smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základé smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami,

- finanění operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími

prostředky ze zattrantčí poskýnutými na základé mezinarodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpoětům obcí k jiným rozpočfum, ke státním fondům a k dalšim osobám,
- nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, ''

- nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakézek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazktt a nakládtání s nimi,
- ručeni zazávazky §zických a právnických osob,
- zastavovaní movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ňizovátní věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumríní. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znéni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového Ťádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 3I.5.202I bylo shmutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného Ťízenim
přezkoumtíní, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtur na roky 2017 až2020 ze dne 24.11.201'6, zveřejněn na webových strankách svazku dne

24.I1.2016
Návrh rozpočtu. zveřejněn od 25.1I.2019
Schválený rozpočet
r na rck 2020 orgánem svazku dne 19.122019 jako schodkový, schodek bude kryt

z přebytku finančních prostředků minulých let, dle předloženého návrhu rozpočfu
závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby (paragrafu), zveřejněn
na webových stránkách svazku dne 19.I2.20l9

Rozpočtová opatření. č. Il2020 schváleno předsedou svazku dne 30.6.2020, zveíejněno dne 30.6.2020. ě.212020 schváleno předsedou svazku dne 3t.8.2020, zveřejněno dne 3t.8.2020. é.412020 schváleno orgiinem svazku dne29.I0.2020, zveřejněno dne 29.10.2020. č. 612020 schváleno předsedou svazku dne 31 ,12.2020, zveřejněno dne 13.1.202l
Závěrečný úěet. za rok 2019, projednan a schválen orgiánem svazku dne 4.6.2020 včetně zprávy

o výsledku přezkoumrání hospodařeii zarok 2019 s vyjádřením "bezvý.lvad", zveřejněn
dne 4.6.2020, návrh zveřejněn od l1.5.2020

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31 .I.2020, 29.2.2020 ze dne 5.3.2020, 30.6.2020 ze dne 2.7.2020, 3I.8.2020 ze dne

I4.9.2020, 3 I.12.2020 ze dne I9.1.202l
YÝl<azzisku aztráty. k 30.6.2020 ze dne 2.7 .2020,3I.12.2020 ze dne 9.2.202l
Rozvaha. k 30 .6 .2020 ze dne 2 .7 .2020 , 3 l .I2 .2020 ze dne 9 .2 .2021
Přfloha rozvahy
. k 30 .6 .2020 ze dne 2 .7 .2020 , 3 l .l2 .2020 ze ďne 9 .2 .202l

ÚrtovY rozvrh. platqý pro rok 2020
Hlavní kniha. k 30.6.2020,3I.12.2020 - dle potřeby
Kniha došlých faktur. vedena elektronicky - od č. 20-001-0000I ze dne 12.5.2020 do č. 20-001-00007 ze dne

3.12.2020 - dle potřeby
Kniha odeslaných faktur. vedena elektronicky - od ě. 20-002-00001 do č. 20-002-00020 ze dne 26.1L2020

- dle potřeby
Bankovní ťpis. k bankovnímu účtu č. 254364025710100 vedenému u Komerční banky, a. s. - od ě. 1

ze dne 13.1.2020 do ě. 24 ze dne 31.8.2020, é.27 ze ďne 22.10.2020, od ě. 31 ze dne
2.12.2020 do č. 39 ze dne 31.12.2020

účetní doklad
. k pokladně - od č.20-701-00001 do ě.20-701-00002 ze dne 13.1.2020
l k č. 254364025710100 - od č. 20-801-0000l ze dne 13.1.2020 do ě. 20-801-00025

ze dne 3I.8.2020, č. 20-801-00028 ze dne 22.10.2020, oď č. 20-801-00032
ze dne 2.12.2020 do č. 20-801-00043 ze dne 3I.12.2020



. předpisy odeslaných faktur - od č. 20-002-00001 do č.20-002-00010 ze dne II.5.2020,
od ě. 20-002-00013 do č. 20-002-00015 a od č. 20-002-00017 do č.20-002-00020
ze dne26.11.2020

. předpisy došlých fakťur - od č. 20-001-0000I ze dne 12.5.2020 do č. 20-001-00004
ze dne 15.8.2020, od č. 20-001-00006 ze dne 13.10.2020 do ě. 20-001-00007 ze dne
3.12.2020

r přeúčtovaní výsledku hospodaření - č. 20-007-00001 ze dne 4.6.2020
Pokladní kniha (deník)
I zaobdobí leden2020

pokladní doklad. od č.20-70I-0000l do č. 20-701-00002 ze dne 13.1.2020
Evidence majetku. vedena v knize majetku - dle jednotlivých analytických účtů
Inventurní soupis majetku a záv azkil. složka inventarizace za rok 2020 - Plán inventur pro rok 2020 ze dne 29.10.2a20,

Protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 1.II.2020, inventurní soupisy
k3I.12.2020, Inventarizaěni zpráva ze dne I5.1.202I

Mzdová agenda. zúčtovací a výpLatní listina za l2l2020 a mzdový list za rok 2020 k dohodě o provedení
práce

účetnicwí ostatní "

r Protokol o schválení účetní závěrky zarok2Dl9 ze dne 4.6.2020
Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo ze dne 30.10.2020, zhotovitel Josef Kočiš - TRUKO, Dolní Krupá,

provedení díla "výroba a montáž turistických setů dle cenové nabídky" v ceně
Kč 473.546,00 včetně DPH. Výběr áotovitele a Smlouva o dílo schváleny orgánem
svazku dne29.10.2020

r Dodatek ke smlouvě č. l ze dne 30.10.2020, áotovitel Josef Koěiš - TRUKO, Dolní
Krupá - účtování poplatku zprodlení objednavatelem

Dohody o provedení práce
. ze dne 17.12.2020 s pí R.M. v období od 17.12.2020 do 3|.12.2020 v rozsahu

20 hodin na administrativní a úěetní práce, příprava provedení inventury zarok2020
Dokumentace k veřejným zakázkám
. veřejná zakáuka malého rozsahu na akci "výroba a montiť turistických setů dle cenové

nabídky" - emailem osloveno sedm dodavatelů dne 29.6.2020, doručena jedna nabídka,
orgtín svazku schválil dne 29.10.2020 v}běr nabídky - Josef Kočiš - TRUKO, Dolní
Krupá, cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne
30.I0.2020

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí. ze dne 19.12.2019 (schválení rozpočtu na rok 2020),4.6.2020 (schválení účetní závěrky
za rok 2019, schválení závéreěného účtu za rok 2019),29.10.2020, 17.12.2020 -

nepřezkoum ávátno, použito podpůrně
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V kontrolovaném období DSO Střední Pojizeří, dle prohlášení předsedy DSO, neuzavřel
smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smloulu o výpůjčce, výprose,
o nabytí, převodu nebo o zŤlzení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou
smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy,
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zilkona o obcích, nezastav1l
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouw o přijetí a poskýnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ruěitelského závazkl, o přistoupení kzávazku a,smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti
a poskýovaní majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani
nezrušil příspěvkovou organizaci a organizačni složku, nezaložil ani nezrušil právnickou
osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.



B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Střední P ojizeří

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 odst. 1, nebot':

DSO neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž §rto
skutečnosti věcně a ěasově souvisí. Orgán svazku schválil výběr zhotovitele na akci
"výroba a montáž turistických setů dle cenové nabídky" včetně uzaťení smlouvy o dílo
dne 29.10.2020. Smlouva o dílo byla uzavřena předsedou svazku dne 30.10.2020.
Dle předložené knihy došlých faktur byla již dne 13.10.2020 přijata faktura od zhotovitele
Josef Kočiš - TRUKO na částečnou úhradu za zhotovení díla ve výši Kč 150.000,00,
faktura ultazena dokladem č. 20-801-00028 ze dne 22.10.2020, z uvedeného vyplývá,
že faktura byla uhrazena před schválením všech úkonů orgánem svazku.

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6



D) Závér
Při přezkoumání hospodaření DSO Střední Pojizeří za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
é. 42012004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.42012004 Sb.)

' DSO neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto
skutečnosti věcně a ěasově souvisí.

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

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku 5,,77 "h

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,43 Vo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0r00 oÁ

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí 0,00 Kč.

DSO Svazek obcí Střední Pojizeří 31.05.202I

Podpisy kontroloru:

KRAJSKÝ ÚŘnn G
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor interního auditu a kontroly
l50 2i Praha 5, Zborovská 11

%lrú?n,^4J
Marcela pavlíčková kontrolor pověřený íizením přezkoumání

Jana Pýchová ff%ro /
v,""",;;ffi;i;;
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
_ je návrhemzprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizením
přezkoumáni

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zptávy, a to kontrolorovi pověřenému iizením
přezkoumání na adresu: Iftajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i v|sledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis ě. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. l se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Střední Pojizeii o počtu 9 stran

byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Navrátil, předseda DSO. Dále předseda DSO
píevzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkouinání hospodaření
DSO Střední Pojizeří ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zakona
č. 99l20l9 Sb.

SVAZEK orcl
sTŘEDNl PoJzEŘl

KLÁšTER HRAušTÉ n.Jtz. ě,2
okres Mbdá Boleslav

P§Ó;294 15Jiří Navrátil
předseda DSO

dne 31 .05.2021



Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Itajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech uzemního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení g rr oa.t. 2 zákona é. 420Da04 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnómu přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územni celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

steinopis počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský uřad
Středočeského kraje

Marcela pavlíčková

2 lx Dso svazek obcí
Střední Pojizeři Jiří Navrátil
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