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Stejnopis č. .{

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

svAZEK oBCÍ rsrr
Ič:72547367
za rok2016

Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH zarok2016bylo zahájeno dne 09.08.2016
doruČením oznámení o zahájent přezkoumání hospodařeru zaslaného přezkoumávajícím
orgiánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 07.71.2016
. 01.03.2017

na zákJadé zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření uzemních samosprávných
celkŮ a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Zástupci DSO:

01.01.201ó - 31.12.201,6

Třebichovice 89
273 06 Libušín

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Ing. Petr Matoušek (1.3.2017)
Ing. Zdenka Zavře|ová (7.II.2016)

Markéta Jehličková - předsedkyně svazku
Bc. Michaela Fejfarová - administrativní

a účetní práce



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr. Stěpánka Dvořiáková Týcová dne 25.7.2016,
pod čj. l03459l2016/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zak. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součast závérečného účfu podle
záů<ona č.25012000 Sb., ve znélt pozdějších předpisů, a to:

- plnění pfijmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajicich se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, tykající se tvorby apoužítí peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžnt operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných nazáú<Jadé smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zákLadé smlouvy sjinými
právnicklimi nebo fizickými osobami,

- finanční operace, tykající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodařeni a nakládání s prostředky poskyhuqýnni z Narodního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraniěí poskyfirutými na zál<ladé meziniárodních smluv,
- vytičtování a vypořádání finančních vztahi ke státnímu rozpočtu, k rozpočfum krajŮ,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke stiátním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví taeínniho celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří írcmní celek,
- zadávámi a uskutečňování veřejných zakéaek, s qýjimkou úkonů a postupŮ

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazktl a nakládání s nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovit}ch věcí ve prospěch třetích osob,
- zňzování věcných břemen k majetku ízerního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qýběroqým způsobem s ohledem na 1funamnost
jednotliqých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzoviání jednotliqich
právních úkonů se vychazí ze znéni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zál<ona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,

na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl uěiněn dnem předání zpráw o výsledku přezkoumrání:

01.03.2017.
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
l na období 2015 - 2016 - schváleno na členské schůzi dne 19.12.2014

Návrh rozpočfu. zveřejněn na uředních deskách členských obcí od 3.12. do 23.12.2015
Schválený rozpočet
. členskou schůzí svazku dne 28.12.2015 jako vyrovnaný, závazné ukazatele ve qfdajích

v odvětvovém členění rozpočtové skladby
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno členskou schuzí dne 30.3.2016
. ě.2 - schváleno členskou schuzí dne25.7.2016
. č. 3 - schváleno členskou schuzí dne 28.11.2016

Závérečný účet. za rok 2015 - projednan a schválen členskou schůzí ďne 14.6.2016 s vyjádřením
"bezvýhraď", náwh zveřejněn v členských obcích od29.3. do 18.4.2016

Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 30.6.,31.10.2016 (zeďne3.11.2016), k 30.1l.,3l.t2.20l6 (zedne7.2.2017)

Yýkazzisku aztráty. k 30.6., 30.9.2016 (ze dne 4.I0.20l6),k31.12.2016 (ze dne7.2.2017)
Rozvaha
. k 30.6., 30.9. 2016 (ze dne 4.t0.20l6),k 31.12.2016 (ze dne 7 .2.2017)

Příloha rozvaby
. k 30.6., 30.9. 2016 (ze dne 4.10.20l6),k 31.12.2016 (ze dne 7 .2.2017)

ÚrtovY rozvrh. platný pro rok 2016
Hlavní kniha
. k 31.10.2016,31.12.2016 - dle poťeby

Kniha došlých faktur
. ke dni 18.10.2016 do fa č. 16-001-00076, ke dni 14.12.2016 do fa č. 16-001-00091

- dle pofreby
Faktura. č. 16-001-00008 - č. 16-001-00020 za obdobi od 3.3. do 30.3.2016, ě. 16-001-00037 -

ě. 16-001-00043 za období od 6.6. do27.6.2016, ě. 16-001-0007l - ě. 16-001-00091
zaobdobí od 7.10. do |4.12.2016

Bankovní výpis. č. 018 - é. 034 za období od 2.3. do 30.3.2016, č. 065 - č. 078 za obďobí od 6.6.
do 27.6.2016, é. I28 - ě. l75 za období od 10.10. do 31.12.2016, k bankovnímu účtu
č. l07- 42504022710100 vedenému u KB a. s.

účetoí dokladr §. 16-801-00044 - č. 16-801-00166, č. l6-801-00260 - č. 16-801-00352,
č. 16-801-00557 - č. l6-801-00755, č. 16-801-00772, k bankovnímu účtu
é. 107- 42504022710100 vedenému u KB a. s.

Pokladní Lniha (denft)
. leden - prosinec 2016
. zůstatek pokladní hotovosti ke dni 7.11.2016 ve výši 9 498,00 Kě v 8,40 hod. (k d.č. 100

ze dne 7 .11.2016) a souhlasil se záanatrtert v pokladní ktize
pokladní doklad. ě. 16-701-00001 - č. 16-701-00072 za obdobi od 4.1. do 30.6.2016, č. 16-701-00073 -

č, 16-701-00119 za období od 4.7. do 30.12.2016
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Evidence poplatků
. k 31 .12.201 6- vedena v knize ručně - za stočné

Inventurní soupis majetku a závazkít
. složka inventaňzace majetku a závazktl obce k 31.12.2016 - Plan inventur ze óne

28.12.2016, doklad o proškolení ze dne 29.12.2016, včetrě prezenční listiny,
inventarizační zpráva ze dne 25.1.2017, invenfurní soupisy (dokladová inventarizace)
k31.12.2016

Mzdová agenda
. mzdové lísty 1-1212016, p. J. K., obsluha íďržbapřečerpávající stanice v obci Svinařov

(DPP), pí I. F., administrativní výpomoc (DPP), Bc. M. F., administrativní účetní práce
(DPČ)

účetnictví ostatní. Protokolo schválení účetní závérky zarok2Ol5 ze ďne 14.6.2016
Dohody o provedení práce
. ze dne 3l.t2.20t5, pí I.F. - administrativní výpomoc při výběru stočného v obci

Svinařov (do 300 hod.)
f ze dne 31.12.2015, p. J. K. - obsluha idržba přečerpávající stanice v obci Svinařov

(do 300 hod.)
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
. ze dne 28.12.2015 (schválení rozpoětu), 21.1., 30.3., 14.6., 25.7., 28.It., 30.12.2016 -

nepřezknumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období Svazek obcí TSH, dle prohlášení předsedkyně svazku, neuzaťel
smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtowí, smlouvu o rýpůjčce, ani jinou
smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládaní s věcn;imí právy,
nehospodařil s majetkem stáu, neručil svým majetkem za závazky fpických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 záů<ona o obcích, nezastavil
movi!ý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o poslrybrutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupent k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti
a poskytovrání majetkoqfch hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem,
nekoupil ani neprodal cenné papky, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezíídíI anl
nezrušil příspěvkovou organizaci a organizaént složku, nezaložil ani nezrušil právnickou
osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnic§ých osob, neprovozoval hospodařskou
(podnikatelskou) činnost, uskuteěnil porrze veřejné zakévky malého rozsahu (§12 odst. 3 zék.
č. 13712006 Sb.).
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B, Ziištění z přezkoumání
Při přezkoumrání hospodaření Svazek obcí TSH:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumaní hospodaření DSO Svazek obcí TSH za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona
č. 42012004 Sb., ve znéru pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb.)

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

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.42012004 Sb., v platném znéníz

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazkina rozpočtu územriho celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový obj em dlouhodob ý ch záv azků činí 0, 00 Kč.

Třebichovice dne a1.03.20l7

Podpisy kontroloru:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
kontrolor pověřený íizením přezkoumání

7120 oÁ

2157 oÁ

0100 Vo

KRAJSKÝ ÚŘap @
sTŘEDoČEsrBHo rnerB

Odbor kontroly
l50 21 Praha 5, Zborovská 11

/*J fllIng. Petr Matoušek
kontrolor

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je náwhem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření, přičemž koneěným zněnim zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhů§ stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému íízerim
přezkoumání



- ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému íizenim
přezkoumání na adresu: IGajský uřad Středoěeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská l1,
l50 2l Praha 5

- tento náwh zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i qfsledky konečného
dílčího přezkoumaní

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pí7čemž se stejnopis č. 2 předává statutárrumu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaKádá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského uřadu Sředočeského kraje.

S obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí TSH o počtu 7
stran byla seznámerra a stejnopis č.2píevzala, pí Markéta Jehličková, předsedkyně svazku.

Markéta Jehličková
předsedkyně svazku DSO

Poznámka:
Územru 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 pffslušnému přezkoumávajícímu
orgarru - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, l50 2l Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednaní této zpráw spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtěpříslušnémupřezkoumávajícímuorgánuuvedenouzprávlzaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zál<ona č. 42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákotač.42012004 Sb. pokuta do qiše Kě 50.000,-.

Rozdělovník:

steinopis počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský uřad
Středočeského kraje

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

2 1x Dso svazek obcí
TSH

Markéta Jehličková

7


