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Svazek obcí pod Kunětickou horou

NAVRH ZAVERE cNEHo UCTU zA RoK 2019
(v Kč)

sestavený ke dni 03.02.2020

!^/V\y'y'V

stránky

l. Plnéní rozpočtu přijmú
ll, Plnění rozpočtu \^idajů

lll. Financováni (zapojení V|asiních úspor a cizich zdrojů)
lV, Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
Vl, Majetek
Vl|. VyúčtovánífinančníchVztahů k rozpočtúmkrajů, obcí, Dso a Vnitřní převody

Vlll, VyúčtovánifinančníchVztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
lX. ZpráVa o Výsledku přezkoumání hospodaření

X, Finančníhospodařen

í zřízených

práVnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. ostatní doplňUjící údaje

03-02-202a 19h46m 6s

zprácóváno systénem UcR@ GoRD/c@ spol

sl

o,

Daňové příjmy
Nedaňové přljmy

426 855,00

426 387,05

Kapitálové přijmy
Přijatě transfery

179 180,00

662 675,00

662 675,00

Příjmy celkem

179 180,00

1 089 530,00

1 089 062,05

30 855,00

30 855,00

2,111
21,|

41'16
41

1

4121
4'122

4'12
41

Přljmy z poskytováni služeb a Výrobků
z vlastní činnosti

státního rozpoáu
Neinv.přij.transíod veř.rozp.ústředni úrovně

ost.neinv.pňj.tra.ze

,l79,180,00

Neinvestičnípřijaté transfery od obcí
Neinvestiění přijaté transíery od krajů

rozp.úz.úrovně
tťansíery

Neinvestičnl přijaté transí,od
Neinvestičnípfiiaté

03 02 2o2o 19h46ín 6s

zpracováno

syséneň

179
179

Uc,RlD

180,00
18o.oo

6oRD/c@ spol

s í o,

30 855.00

30 855.00

181 820.00

181 820,00

450 000.00

450 000,00

631
662

820,00
675,00

631 820,oo

662
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BěžnéVýdaje

XcRGBzUc

/

zNc

(24012019/01012019)

179 180,00

,l

089 530,00

1 039 363,53

,l79 180,00

1 089 530,00

1 039 363,53

Kapitálové výdaje

Výdaie celkem

5021

ostatni osobnl\^idaje

15 000,00

15 000.00

5o2

ostatní platby za provedenou

15

í5 000

50
5,137

513

5163
5167
5168
5169

5,16

5175
5179

517

15 000,00

15

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

876 855.00

876 367,05

Nákup materiálu

876 855,00

876 367,05

služby peněžních ústavů

2 000,00

služby školenía vzdělávání
služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb

2 312,00

2 634,80

20 000,00

20 000,00

6 000,00

7 342,oo

7 341 ,68

61 180,00

65 868,00

15 000,00

95 522,00

44 976,48

27 153,00

28 020,00

Nákup služeb

89180,00

Pohoštěnl

15 000,00

ostatní nákupy jinde nezařazené

75 000,00

75 000,00

75 000,00

ostatnlnákupy

90 000,00

102 153,00

103 020,00

180,00

03 02 2o2o 19h46n 6s

zpacováho sysénem UcR@ GoRD/c6 spot

s í o,

1 024
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XCRGBZIJC

/ZNC (24112alg / alal2alg)

krátkodobé financování z tuzemska
Králkodobé Vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisú G)

8111

Krátkodobé přijaté pújčenéprostředky

8113

8112

(+)

t]hrazené splátky krátkod.přij.pújč,prostř, G)

8114

Změna stavu krátkod, plostř,né bank,účtech(+/-)
Akt, krátkod, operace řizeni likvidity-příjmy(+)
Akt, krátkod,
iizeni

81 15

49 698,52,

8117
81 18

za

49

PoéáEčníslav k

Konečný stav k 31-12-

1, 1-

zněna slavu bankovnich
t]čtů

Základni běžný účet
Běžnéúčlyíondú ÚSc
Běžnéúčtycelkem
Pokledna

93 484,09

49 698,52

143182,61

49 698,52_

93 484,09

49 698,52

143182,61

49 693 52_

schvéléftýfuzpočatRózpočetpozměnách

sk/iečnosi

počátečnízůstatek
Přijrny celkem
Výdaje celkem

obrat
Konečný žůstatek(rozdil rozpočtu)

změna stavu
Financování - třída 8

Počéteéní
stav k

1

-1

-

Dlouhodobý nehmotný majétek
Nehmotné Výsledky výZkumu a vývoje
softWare

ocenjtelná práva
Povolenky na emise a preíerenčnj Iimity
Díobný dlou\odobý nehmolný majelek

21 598,50

21 598,50

staVby
samostatné hmotné movité Věci a soubory moviiých Věci
Pěslitelské celky trvalých porostú

4 370 832,18

4 370 832,18

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 895 136,21

ostalni dlouhodoby nehmotný ma]elek

DloUhodobý hmotný majetek odpisovaný

876 367,05

3 771 5a3,26

ostatni dlouhodobý hmotný maietek

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
opráVky
opráVky
opráVky
opráVky
opráVky

k nehmoI.ýŤ Vysledkum Výzkumu a výVoje
k softwaru
k ocenitelným právúm

k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

21 398 5a-

k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

03 a2 2o2a 19h46ň 6s

Zpracováno systémem Uca@ 6oRD/c@ spol

sl

o

21 598,50-

XCRGBZUo /ZNC (24012o19

/

01u2a19)

Vl. MAJETEK
Název ňaiatkového účh]

Počátečnís'žv k

1-1

ohnt

-

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
opráVky
opráVky
opráVky
opráVky
oprávky

ke stavbám
k samost,hmot,movitým Věcem a souborům hmot.mov.Věci

480 792 0a"

972 511,00-

1

2 895 136,21,

876 357,05-

3 771 503.26,

453 303,00-

k pěstitelským celkúm trvalých porostú
k drobnému d|ouhodobému hmotnému majetku
k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

ToVANl
4121
4122

s*uaečnosí

Neinvestičnípřiaté transfery od obcí
Neinvestičnípřijaté tran§fery od

179 180,00

krajú

JcT

181 820,00

181 820,00

450

450 000,00

000,00

T.F

D

Rozpočet upr.

1501,]

4116

oslatni nenv,přraté transiery ze sl, íozpočtu

15011

30 855,00

30 855 00
30

855.00

0,00

NANCNl H
JEJ|CH MAJETKEM
viz.

přbha

č, 2

03 02 2a2a 19hl6m 6s

Zpíacováno systémem UcR@ GoRD/c@spot

uýdaje)

sr

o

30 855,00

0.00

Razítko účetníjednotky

$ur761ia,p,611{f
osoba odpovědná za účetnictví

Drahomíra HolmanoVá

Podpisový záznam osoby
odpovědné za spráVnost

?4

údajú

osoba odpovědná za rozpočet

Jozef petťenec

Podpisový záznam osoby
odpovědné za spráVnost
údajů

statutární zástupce

Jozef petrenec

PodpisoVý záznam
staiutárniho zástupce

o3-o2.202o 19h46n 6s

zpřacováno systénen UcR@ GoRD/c@ spot

sr

o.

PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finančni

zP

RÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
dobrovolného svazku obcíSvazek obcí pod Kunětickou horou
lč:70983097
přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:
úterý 10. září 2019 jako dílčípřezkoumání
středa 4. března 2020 jako koneěné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42. § 53 (ýká se DSO) zakona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2019
Krajským úřadem Pardubického kraie doručenímpísemného oznámení.

v

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

1. Dilčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne
10.9.2019.

2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne
04.03.2020

Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolor pověřený řízenim přezkoumání: Eva Bat'ková
kontroloři:

-

Ing. Ivana Bednaříková (přítomna dne |0.9.2019)
Ing. Věra Loužilová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č.25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9, 7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jozef Petrenec
Komenského ná!,něstí 125, 532 11 Pardubice, te

,:

-

předseda svazku

+420 026 530, e-nlail: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cZ
,1 -

a2

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse lrycházi ze znéníprávních předpisů

platnýcb ke dni uskutečněni tohoto úkonu,

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zikona é. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 4.3.2020

A.
A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčíchpřezkoumání za 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

oblasti nřezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěny chvbv

a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanoveni § 2 odst. 1a2 uvedeného zákona:
1

.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a vÝdajů rozpočtu včetně peněžních op§Iagí,
týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán:

3.

4.

5.

Ano

Ustanovení § 2 odst.

i písm. c) niikladv a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

Ustanoveni § 2 odst. i písm. d) peněžníoperace. týkajícíse sdruženÝch prostředků
vynakládaných na základě smlouly mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickÝmi osobami
Ustanovení § 2 odst. 1 písm, e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumrán:

6.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. fl hospodaření a nakládání s prostředky póskytnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahraničíposk}.tnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

Ano

Komenskéhcnáměsti125,53211 Pardubice, iel,| +420 026 530, e rnail: lvana.bednarikova@pardUbickykraj.cZ
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7.

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. g) wúčtovánía vypořádání finaněních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpoětům krajů. k rozpočtůmobcí. k jinÝm rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8,

Ustarrovení § 2 odst. 2 oísm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
- přezkoumán:

9.

1.

12.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav oohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazkv íj,zickÝch a orávnických osob
- přezkoumán:

13.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s vÝjimkou
úkonůa postupů přezkoumanÝch orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:

1

Ano

Ustanovení § 2 odst, 2 písm. b) nakládiání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumrán:

10.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g)
- přezkoumán:
15.

zřizoviiní věcných břemen k majetku územníhocelku

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění opatření k odstraněni nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.
+

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 podle
§ 3 zákona č.42012004 Sb.

§ 2 a

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II.

Upozornění

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která rnohou mit negativní dopad na hospodaření územníhocelku

v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná
negatir,ní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

izika, která by mohla mít

Komenského náměstí 125, 5_?2 11 Pardubice, tel.: +420_026 530, e-nrail: lVana.bednarikova@pardubickykraj,cz

D.IIL Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

podíl pohledávek na rozpočtu územního
........,....,., 0 %
podil
b)
závazktl na rozpoětu územního
.........,......0,28 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ...,.,...... 0 %
a)

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

Dříteč4. března2020
Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaŤení:

Eva Baťková
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

konholor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Věra

Loužilová
podpis kontrolora

kontrolor

Tato zpráva o rrýsledku přezkoumáni:

je návrhem zprávy o v,ýsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předini zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením pŤezkoumání, Konečným znénímzptávy se stává
tento náwh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Krajského uřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástízprávy je seznírm dokumentů lyužitých při přezkoumrá,Lrrí a uvedených
v příloze,
s obsahem zptálry o qýsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pod
Kunětickou horou o počtu 7 stran byl seznáínen ajejí stejnopis převzal předseda svazku
Jozefpetrenec

Komenského náměstí125,53211 Pardubice, te].: +42a02653o, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavŤel kupní, směrrrrou, darovací, nájemní smlouvu a smloulu o
výpůjěce tlýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky,smlouvu o posk}tnutí dotace, smloulrr o převzetí dluhu nebo ruěitelského závazkll,
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky
malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opaření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst, 2 zěkona č, 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprálu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprár,u zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č . 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb, pokuta do výše 50.000 Kč.

',^\

Jozef petrenec
předseda svazku dobrovolného svazku

/

_.-

obcí podpis

- §-,nJ6iiT6ě;----_
st,l n: ltlte;

tlu

l'-'.
předsedy dobrovolného svazku obcí

\

\qgůl,i"iólr*ul

Převzal

Dříteč4. bíezna 2020
Jozefpetrenec
předseda svazku dobrovolného svazku

obcí

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel,| +420 026 530, e mail: lvana,bednarikova@pardubickykraj,cz

-5-

příloha ke znrávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

2019.

Označenívšech dokladů a iiných materiálů vlužitÝch při přezkoumání:

Druh písemnosti

Popis písernnosti
Návrh rozpočtu
Náwh rozpočtu svazku obcí na rok 2019 byl zveřejněn v členských
obcích svazku obcí před projednání v orgánu svazku obcí. Rada
svazku obcí ze dne 11. 12, 2019 schvaluje rozpočet svazku obcí na rok
2019. Schválený rozpočet svazku obcí na rok 2019 byl zveřejněn od
18. 12.2018,
Rozpočtová opatření 1/2019 rada svazku obcí ze dne 1 8 6 . 2019 zveíejnénood 25 . 6 , 2019
212019 ruda svazku obcí ze dne 24 9.2019 zveřejnéno od 30. 9.2019
312019 rada svazku obcí ze dne 10 12,2019 zveřejněno od 13. 12.
2o19
Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2019
Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobého výhledu svazku obci byl zveřejněn v členských
rozpočtu
obcích svazku obcí. Schválený střednědobý výhled zveřejněno v
členských obcích odkazem. Schváleno radou svazku obci dne 12. 12.
2017.
/.aVerecnv lrceT
Rada svazku obcí ze dne 18. 6. 2019 schvaluje celoročníhospodaření
svazku obcí bez lryhrad.
Návrh závěrečného účtuza rok 2018 byl spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření zarok2018 zveřejněn v členských obcích
svazku obcí před projedniiním v orgánu svazku obci. Schválený
závérečný:úéeíobce za rok 2018 byl spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok2018 zveřejněn po projednání v orgánu svazku
obcí.
Bankovní výpis
CS a. s. č. ú. 122383338910800 za měsíc červen, červenec, srpen 2019
ve qýši zůstatku 111 484,81 Kčk31.12.2019
ČNs e. il. 94-1421856110710 za měsíc ěerven, červenec, srpen 2019
ve výši zůstatku 31 697,80Kčk3I.2.2019
výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetnístav dle výkazu rozvaha
- učeí231
Faktrrra
Faktury přiiaté v číselnéřadě F1918 - F1924
plán inventur s platností od 11.12. - 25.2.2019
Inventumí soupis
majetku a závazktl
inventarizačnízprála ze dne 25.I.2020
proškolení členůinventarizačníkomise ze dne 11.12.2019
inventumí soupisy k 31.12.2019
Příloha rozvahy
Ke dni 30. 6.20I9,k31.12,2019
Rozvaha
Ke dni 30, 6.20I9,k31.12.2019
Výkaz pro hodnocení Ke dni 3l. 8. 20l9, k 31 .12.2019
plnění rozpočtu
Yýkaz ziskl a ztráE Ke dni 30, 6.2019,k31.12.2019
Dohody o provedení Dohoda o provedení práce ze dne 20.3.2019
práce

Smlouvy a další

KrÚ -Smlouva

o poskl.tnutí dotace

PoV

č, ozPZlI9/232I9
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materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Zápisy z jednžni
orgánů dobrovolných
svazků obcí

učetnízávěrka obce
ke dni 31 . 12. 2018

neinvestičnídotace ,,Obnova obecního mobiliáře a rrybavení pro
veřejné akce" Kč 450.000,00 ve výši 70 % ze skuteěných nákladů
lynaložených na akci. Termín vlriětování do 31. í2.2019. Vyúčtovaní
dotace ze dne |6. 12.2019. Celkové nráklady na akci Ké 876.367,05
Zápisy z 1ednáni rady Svazku obcí pod Kunětickou Horou - ze dne 19,
3.2019
Rada svazku obcí ze dne 11. 12.2018 (rozpoěet2019)
Rada svazku ob ci ze dne 18 . 6 . 2019 (účetnízávěrka, celoroční
hospodaření, rozpočtové opatření č. 1)
Rada svazku obcí ze dne 24. 9. 2019 (rozpočtové opatření č. 2)
Rada svazku obci ze dne 10, 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 3)
Účetní závěrka obce ke dni 31. 12. 2018 - rada Svazku obcí pod
Kunětickou Horou schvaluje účetnízávěrku ke dni 3 1. 12. 201 8.
Protokol o schválení účetnízávěrky byl předložen ke kontrole,

Komenskél,]o náměstí 125, 532 11 PardUbice, tel,: +420 C26 530, e n]ail: lvana.b€dnarikova@pardubickvkraj.cz
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