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Svazek obcí pod Kunětickou horou

{fi
NAVRH ZAVERECNEHO U cTU zA RoK 2020
(v Kč)

sestavený ke dni 07.o2.2o21

l,Jdaje í} or§aniua&i

identifikační číslo

70983097

názeu

svazek obcí pod Kunětickou horou

obec

Dřítéčí í6
Dříteč

PsČ, pošta

53305

Ulice, ě.p,

!.i{.}ntaktfii

ud*je

telefon

fax
e-maiI

WWW stránky

§oplň§jíúi úelaje 0řganizacg

oh§ah :ávéřečftáho úětu
l. Plnění rozpočtu přijmů
ll, Plnění rozpoětu Výdajů
lll. Financování (zapojenívIastních úspor a cjzích zdrojů)
lV, stavy a obraty na bankovních účtech

V, Peněžni fondy - informativně
Vl. Majetek

Vll, Vyúčtovánífinančnichvztahů k rozpočtům kra]ů, obcí, Dso a vnitřní převody
Vll|, Vyúčtovánífinančních
vztahů ke státnimu rozpočtu, státnim fondům a Náíodnímu fondu
lX. Zpráva o výsledkU přezkoumání hospodařeni

X, Finančníhospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Xl. ostatní doplňUjicí údaje
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l. PLNĚN
Rozpoěet po změnách

Text

skuťečno§í

DaňoVé příjmy
NedaňoVé příjmy
Kapitálové příjmy
179 180,00

185 680,00

185 680,00

l79 ,l80,00

í85 680,00

í85 680,00

179 180,00

185 680,00

185 680,00

412

Neinvestiční přjjaté transfery od obcí
Neinvestióní přraté transf.od rozp,úz.úrovné

,179

180,00

185 680,00

185 680,00

41

Néinvestičnl přijató transfery

179 180,00

185 680,00

185 680,00

Přiiaté transfery (součetza třídu 4)

179,180,00

185 680,00

Prijaté transfery

Příimy celkem
Detalnl

Výpis potožek

4121

db druhového lř!dén! rozpoáové slJadby
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Běžné Vtýdaje

(01012020 / 01012020)

179 180,00

193 762,00

192811,79

í79 l80,00

í93 762,00

192 81,1,79

Kapitálové výdaje

Výdaie celkem
Detailnl výpis položek dle druhového třldéní

5021

5o2
50

5'132

ostatní osobní výdaje

15 000,00

,l5

ostatní platby za provedenou práci

15 000,00

15 000,00

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a poiist.

15 000,00

15 000,00

ochlanné pomůcky

45 811,00

45 810,60

Nákup materiálu

45 811,00

45 810,60

000,00

5'13
5'l63
5167
5168
5169
516
5175
5179
517

90 000,00

84 000,00

84 000,00

5í

Neinvestiční nákupy a souvisoiící Výdaje

179 180,00

178762,00

177 811,79

BěžnéYýdajo (iřída 5)

179 180,00

193 762,00

192 811,79

služby peněžnich ústavů

2 000,00

služby školenla vzdéláVání
služby zpracování dat

2 oa2,oo

2 081 ,26

20 000,00

20 000,00

6 000,00
81 ,180,00

6 000,00

5 919,93

Nákup ostatních §lužeb

20 869,00

20 000,00

Nákup služeb

89 180,00

48 951,00

48 001,19

Pohoštění

15 000,00

6 000,00

6 000,00

ostatní nákupy jinde nezařazené
ostatnínákupy

75 000,00

78 000,00

78 000,00
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Rozpočeípo změnách

krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé Vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod,Vydaných dluhopisů (-)
Klátkodobé přijaté půjčenéprostředky (+)

8111

Uhrazené splátky krátkod,přij,půjč.prostř. c)
Změna stavu krátkod, prostř,na bank,účtech(+/-)

8114

Akt, krátkod, operace řízenílikvidity-příjmy(+)

81,17

Akt, klátkod, operace řízení

8118

8112
8113
81

likvidity-Výda]ec)

15

F|NANcoVÁNÍ(součet za třídu 8)

obíat

8 082,00

7 131,79

8 082,00

7 ,131,79

Konéčnýslav k

31.12.

změna síavu bankovních

Název bankovního účtu

Počátečnístav k 1.

Základni běžný účet

143182,61

7 131 ,79-

136 050,82

7 131 ,79

Běžnéúč§/ fondů ÚSc
Běžnéúčtycelkem

143182,61

7 131 ,79-

136 050,82

7 131,79

1.

lJětů

Pokladna

schválený rozpačet

Text

Rozpočet po zněnéch

skuíečnost

počátečnízůstaiek
Př'ljmy celkem

Výdaje ce kem

obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
změna stavu
Financování - třída 8

Vl. MAJETEK
Póétečnl stav k

Nézev majeíkového účlu

1

-1 .

Konečný slav

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
SoftWare

ocenitelná práVa
PoVoIenky na emise a preferenční limity
21 598,50

21 598,50

Samostatné hmotné movité Věci a §oubory movitých Věci
Pěstitelské celky trvalých porostů

4 370 832,18

4 37o 832,18

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3771 503,26

3 771 503,26

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ostainí dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
stavby

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
opráVky k nehmotným Výsledkům Výzkumu a vývoje
oprávky k soítwaru
oprávky k ocenitelným práVům

oplávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

21 598,50-

21 598,50_

oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
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Název majetkového účtu

/zNC

Počátéěnístav k 1.1.

@1o12o20 / 01012020)

Koneéný staý

opráVky k dlouhodobému hmotnému majetku
opráVky ke stavbám
opráVky k samost,hmot,movilým Věcem a souborům hmot.moV,Věcí
opráVky k pěstitelským celkům trvalých porostů

,l

opráVky k drobnému dlouhodobému hmotnémU majetku
k ostatnímu dlouhodobému hmotnému

3 771 503,26-

412'l

453 303,00-

schválený rozpoEí

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

oV

972 511,o0-

3 771 503,26-

Rozpoěat po zménéch

179,180,00

AH

185 680,00

U. sT. F
skutečnoý (PřIjny)
{výdaie)

př oha

skutečno§
185 680,00

oND

Rozpoěet upl. (PřIjny)

viz.

2 425 814,00-

skutečnosl (výdaje)

č, 2
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Razitko účetníjednotky
533 05 Dlfi€č 116
lóo:7o9 83 097

:il-9'

o§.]ba odpovědná za úěetnictví

Drahomíra HolmanoVá

Podpisový záznam osoby
odpovědné za spráVnost
údajů

o§oba odpovédná za rozpoěet
Podpisový záznam osoby
odpovědné za spráVnost
údajů

§tatutáťni zá§tupce

Jozef petreněc

./

lr'

_-----

Jozef petrenec

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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PARDUBlCKY KRAJ
Krajský úřad

odbor finanční

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
dobrovolného svazku obcí Svazek pod Kunětickou
horou

lč: 70983097
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
21. řijna 2o2o jako dílčípřezkoumání
3, března 2021 jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovo|ných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a bylo zahájeno dne í8,6.2020
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

Přezkoumané období od 0í .0í.2020 do 31.12.2020.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 21.10.2020
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne
3.3.2021

Přezkoumání vykonaly:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
kontroloři:

-

Bc. lvana Horáková
lng. Věra Loužilová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona
vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne20.7.2020 a 1.12.2020

25512012 Sb.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli

přítomni: Jozef Petrenec - předseda svazku

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, te].: +42O 026 53O, e mail: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cz
1

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst. 1 a 2 zákona č.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů

pl?!!ý9-'h ke dni uskulečněnítohoto úkonu.

Pod|e ustanovení § 2 odst, 3 zákona č. 42012004 Sb, neby|y předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 3.3.2020

A.
A.l.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za r.2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

A.lí.

Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.
B.l.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

C.l.
ó

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za íok 2020 podle §
a § 3 zákona č.42Ol2O04 Sb.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C.ll,

Upozornění

2

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku V budoucnosti,
C.lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku ,,.,..,..,..,.., ..._.__........,......- 0 %
b) podí| závazků na rozpočtu územníhocelku .,..,,.................,.,_.,..,......,,.,,. 0 %
c) podí| zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ......-.. 0 %
D,

Ostatnísdělení pro přezkoumávaný územnícelek
Dříteč3, března 2021

Komenského náměstí125,532 11 Pardubice, tel,: +42a02653a, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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Pokud zde chybi některé podpisy kontrolorů uvedených na str, 1 této zprávy, kteři se
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečnéhopřezkoumání již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dí|číhopřezkoumání
hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémdíičímpřezkoumání
hospodaření - za Krajský úřad Pardubického kraje,
\_

} --,-z,1,1 >-\ (poopi. rontroroi" poutr"ntno řízením

Eva Bat'ková

přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc, [vana Horáková

. '[,i ,

polpi.

kontrolor

-

-

"l

./

r,ontioior'"

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištěnív ní
uvedeném podat písemnésianovisko ve |hůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečnýr:n zněním zprávy se stává

tento návrh okamžikem marného uplynutí |hůty stanovené v § 6 odst. 1 písm, d) zákona
č.42O|2OO4 Sb, k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízenim přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit Ihůtu de|ší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolóvaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kralského úřadu Pardubického kraje,
seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
nedílnou součástí zprávy
uvedených v příloze,
s obsahem zprávy o výs|edku přezkoumáni hospodaření DSO Svazek obcí pod
Kunětickou horou o počtu 6 stran byl seznámen a její stejnopis převzal předseda Jozeí
Petrenec

ie

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svýrn majetkem za závazky íyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky,smtouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ruČitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal
cenné papíry, obligace, neuskutečniI majetkové vklady, Územní celek uskutečnil pouze
veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:
,1
Územní celek je ve smys|u ustanovení § 'l3 odst, písm, b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícím u orgánu,

Komenského náměStí 125,532 11PardUbice, tel

.:

+42o a26 53a, e mai]| lvana,bednarikova@pardUbickykraj,cZ
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a to nejpozději do 'l5 dnů po projednání této zprávy spo|u se závěrečným účtemv orgánech

územníhocelku.

Územní celekje dále ve smyslu ustanovení § 'l3 odst. 2 zákona é.420l2OO4 Sb,, povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) héhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o p|nění přijatých opatření, a
v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zasla|Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst, 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona ó. 42012004 Sb, územnímucelku uložit pokutu do výše 50,000 Kč.

Jozef petrenec
předseda svazku dobrovolného svazku obcí podpis před

převzal dne:

DSO Svazek obcí pod Kunětickou horou dne středa 3. března 2021
Jozef petrenec

rí J"ů,.""ái"áno'

předseda svazku dobrovolného svazku
obcí

ru".r."

Komenského náměstí125,532 11 PardUbice, tel,: +42o02653o, e mail: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cz
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

2020

oznaóení všech dokladů a iiných materiálů vvužitých při přezkoumání:

Popis písemnosti

Druh písemnosti

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na íok 2020 by| zveřejněn od 22. 11 . 2019 do 10. 12.
2019
Rozpočtová opatření Rozpočtovéopatření č. 1 schválila rada svazku obcí ze dne 15, 9.
2020 zveřejnéno od 16, 9. 2020,
Rozpočtovéopatření č, 2schválila rada SVaZku obcí ze dne
8122O2O, zveřejnění dne 9.122O2O na internetových stránkách
svazku
rozpočet
Schválený
Rada svazku obcí ze dne 10. 12.2019 schvaluje rozpočet svazku
obcí, schválený zveře1 něn.
Zveřejnění po schválení na internetových stránkách svazku dne
1o-12.2o19
Střednědobý výhIed Jednání rady svazku obcí ze dne 26. 5.2020 schvaluje střednědobý
rozpočtu
výhled rozpočtu na roky 2021 - 2024, Návrh střednědobého výh|edu
rozpočtu naroky 2021 - 2024 byl zveřejněn od 27 - 4.2020 do 26.5,
2020, nebylo sejmuto ze stránek svazku zveřejněno stále.
Zveřejnění na internetových stránkách všech členských obcí ve dnech
23.4. - 27.5.2o2o.
Rada svazku obcí ze dne 26. 5.2020 schvaluje celoroční
Závěrečný účet
hospodaření svazku obci za rok 2019. Návrh zveřejněn spolu s
přílohami od 27 - 4. 2020, neby|o sejmuto že stránek svazku obcí
zveřejněno stále,
Zveřejnění na internetových stránkách všech členských obcí ve dnech
23 4- - 27 -5-2o2o.
Bankovní výpis
BÚ vedený u ČS, a.s. ó,ú.'l223833389/0800 ve výši 113 642,28 Kč
k3o.9.2020
kontrola účtováni za -912020
BÚ vedený u ČNB, a,s, č.ú.94-14218561l071o ve výši 31 607,80 Kč
k 30,9.2020
výše zůstatku v celkové částce 145 250,08 Kč byla ověřena na účetní
stav dle výkazu rozvaha - účet231 k 30.9.2020
Faktura
Fa přijaté za období 1-912020 v číselnéřadě 2OO1-2012 včelné
zaúčlovánízávazku
zpráva o provedení inventarizace ze dne 1 .3.2021
lnVenturní soupis
plán inventurna rok 2O2O ze dne 3í.10,2019
majetku a závazkú
inventarizace svazku obcí za rok 2020 byla zahájena od 2.1 .20211.3.2021
řádná inventarizace majetku k 31.12.02O, byly invetarizované
hospodářské prostředky uvedené v lnventurním soupisu.
Příloha rozvahy
k 30.9.2020, k 31.12.2020
RozVaha
k 30.9.2020, k 31.12.2020
učetnídoklad
č,dokladu 009001 ze dne 4.2.2020 o předpisu pohledávky za členské

na rok 2020 v účetníprogramu
Učtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení k 30.9.2020, k 31.12.2020
plnění rozpočtu
YÝkaz zisku a ztráty k 30 .9,2o2o, k 31 j2.2020
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Dohody o provedení
práce
Zápisy z jednáni
orgánů dobrovolných
svazků obcí

učetnízávěrka
svazku obcí ke dni
31. 12. 2019

ze dne 19.3.2020 na poradenskou a konzultačníčinnost
Rada svazku obcí ze dne 10. 12. 2019 (rozpočet 2020)
Rada svazku obcí ze dne 26. 5.2020 (účetnízávěrka, střednědobý
výhled rozpočtu, celoročníhospodaření obce)
Rada svazku obcí ze dne 15.9.2020 (rozpočtové opatření č. 1)
Učetnízávěrka svazku obcí ke dni 3'l. 12. 2019 -schválila valná
hromada svazku obcí ze dne 26. 5.2020. Protokol o schválení účetní
závěrkv by| předložen ke kontrole.
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