
Krals$<ý úřad středočeskétro kraíe
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Ste.inopis č. 1'
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Fřezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 4.10.201i
, 15.2.2012

na zékLaďě zátkona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváru hospodďeru územnich sanosprárarýclr
cellcu a dobrovolných svazkťr obcí.

Přezkoumání proběhlo v síctrle BSo: Na R.ynku 51
294 02 KněŽrnost

Přezkounnání vykonaly:

- kontrolor pověřený Ťízerumpřezkoumání: Zdeňka Linková
- kontrolor: Ec. Jarmila Fajrová

Zástupci DSo: trng.,ddam Pospíšil - předseda svazku

Předmět přezkounrání je vynrezen ustanoverum $ 2 zák. č, 420/2a04 Sb.. o přezkorrmání
lrospodaření územrťch sanrosprávných ceiku a dobrovolných svazkťr obcí.

Fřezkoumáná bylo nvkoxráno výběnovýmn způsoberti, přezkoumávané ofodotrí r. ZstrÍ.
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Přezlcoumání se uskuÉečnilo ve darech:
' 4"10.2011

" 15.2.2012

nazákLadě záů<ona č. 420/2004 Sb", o přezkoumáváru hospodařenl územníoh samosplá.rmýclr
cellď a dobrovolrrých svazkťr obcí.

Přezkou$lání proběhlo v sídie BS*: Na Ryrrlar 5i
294 02 KněŽrrrost

Přezkoremoání vykonaly:

- kontrolol pověřený Ťízerunpřezkoumání: Zdeňka Lint<ová
- kontrolor: Ec. "trarmila Pairová

Zástupci DSs: [ng..A.dam Fospíšil - předseda svazkrt

Předmět přezkounrání je vynrezen ustanovením $ 2 zák. č, 420n0a4 Sb.. o přezkotrnrání
lrospodaření úzernrťch sanrosprávných ceiku a dobror'olných svazkťl obcí.

Přezko&máná bylo v-vkorrámo výběnowýmn způsobena, přezkoumávaneé obclo[ií r. ŽstrÍ"
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Z'ávěreě,,aý ,{lč.eÉ
É za rok 2010 schválerr na jedrrání svazku dne i73.2a11 s v"vjád'ř.eníln ',bez výhractr'',

r,yvěšen na jednotlivýclr obcích od 21 .2.2ai i dc 18.3.20t\
R.ozpočtová op*Éřexrí

* č. 1 schváleno na jednání svazku dne 6.12,2a1I
Rozpočtoqi výhĚed

a na roky 2010 - 2013 ze dne 3. i  1.2009
E na roky 2013 .2015 schváien dne 8.9'2011

Schválený rozpočet
* schválen na jednání svazku ďne 20.12.2Ú10 jako vyrovnaný v poioŽkovérn členěrií"

r,rywěšen na jednotlirých obcích na ilřec{ní desce i desce unroŽňující dálkovy přístup po
dobu 30 dnů

Návrfo rozpočtu

' vyvěšen do 20.12.2010 rra jednotlivýclr obcích na úřeclní desce i desce urrroŽňující
dálkovy přístup po clobu 30 dnů

Evidence miajeÉku
* vedena rrrčně v knize

Eílavní krriha
" k 31.8.,31'12'2011 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur
u vedena ručně od č. |l20I1 do č. 3120Í1 ze dne 3I.3,20I1

ínventurní soupis nnajetku a závazkltt
" svědčící o provedení inventarizace majetku a závazků k 31 .I2.2a!I

Fokiadní doklad
E svazek v roce 201 1 neměl žádné příjmy a výdaje v hotovosti

Příloha rozvahy
" k 31.3.,  30.6.,  3r.12.2011

Účetní doklad
" od č,, I ze dne 3 I .I .20L 1 do č. 34 ze dne 3 1,I2,201I
u od č. 900i ze dne 30:3.201 1 do č. 90a5 ze dne 13.7.2011

Bankovní výpis
o od výpisu č. 1 ze dne 3 Í.L.2011 do vypisu č. L2 ze dne 3I.I2.201i k bankovnímu účtrr

ě.486449309/0800 vedenému u České spořitelny (běŽný itčet)
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

, .  k 31.9.,  31.r2.201r
Učtolý rozvrtl

. platný pro rok 2011
Yýkaz zisku aztráty

. k 31.3..  30.6.,31.t2.2011
Kniha došlých faktur

' vedena nrčně od č. i ze dne 30 3.2a11 do č. 3 ze dne 25 .I1 .20II
R.ozvaha

.  k 31.3.,30.6.,  3I.I2.zAn
Srnlouva o vyfuoření dobrovolných svazkr1 obeí

" rozhoclnutí reg. č. 249l2004lMB ze dne 9.1'2009 . znrěna zápisu do registrrr svazků pod
č. j. 1 81 644/20a8lKUSIíoVv/CHA



Sr.ml*anr,3' estaÉÍ?í
" }úandtúní srn.lol:r'a ze ó,tle 1"832a1i' v.za,ilena. s p. i- i-. ira pcradenskcil činn,:st ťL8 lak

2A7'z
sofuody o prcr.edená pnáae

a ze cine i8.3.2011 - h4. íd.. vedení ťrčetnictví lvíii<r.or:egicnu Cesk-ý ráj - poci ll,4uŽskýrn
Eáryisy z jednáreí orgán& dobncvoP*ých s"razk& ebeí

a Ze dne 20.12.2a10, tr7.3." 14.6.,8.9."6.12'20L1 (rrepřezkoumár,áno. potlŽito podpůrrrě)
VatitřaaÉ pře<ipís a sreěrmiee

* podpisový vzot, pro časové rczlišovátrí, pio dohadné irčty aktiv a pasiv, vnitřru
otganizační směrnice, pro pr.ovedení inventatizace majetku azávazkŮ. oripisový plat

V kontrolovaném období DSC Tv{ikoregion ČBsi<Ý nÁJ - PCD IVfUŽSKÝM, die prohlášerií
předsedy svazku. nehospoc1ařil s majetkern státrr. neručil sr,ým rnajetkem Za zétvazky
ftzických a právnickýclr osob, nezastavil moviý a nemovitý rnajetek. neuzavt'ei h-ipní,
snrěnnou. darovací, najenmí sntlour'u a smlouvu o r,rypťrjčce týkající se nenrovitélro majetku'
smlour,.u o přijetí úvěru, půjčky, snrlouvu o poskynutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí
veřejné podpory (dotace). snrlouw o poskytnutí veř.ejné podpory (dotace), srnlouvu o pŤevzetí
d]uhu nebo ručiteiského závazku, smlouvu o přistoupen! kzávazku a smloul.u o sdružení,
nekoupii ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pollze veřejné zakázky malélro rozsahu
($ 12 odst '  3 zák, č.I37D0a6 Sb.).

B' ziištění z přezl<ouÍWáffií
Při pr*ezkournání hospodďeru DSo MikÍoregion ČpsrÝ nfu - PoD MUŽSKýM :

tsyly rjíštěny následující chyby a nedostatlqy _ porušeny níže uveďené přeďpisy:

. Zátkon č. 563/1991 Sb., o účetnicťví, ve znění pozdějších předpisů
$ 33? odst. 1, neboto:

Učetní záznarn územnílro celku nebyl průkazrrý'
ě. 9010 ze drre 3I.12.2011 na dopočet oprávek
k 31.12'20L1 bez poloŽkového rozpisu tak, aby
zaúčtovanou částku dooprávkovarrých položek
''dooprávkované'' dotace.

Učetní jednotka předložiia doklad
dlouhodobého lmotného rnajetk-u
bylo možno prokazatelně tioloŽit
včetně časového rozlišení části

G' Ftnění apatření í< oďst'ranění Í?eďosťatků ziištěnýcge:
a) při dílčírn přezkounnárr.í
Nebyty zjištěny chyby a rredosÉatky.

b} p ř!*přeako u rn á qíěps poda ření za p řesg&gz! !.9 bY_
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



#} Záugěr
Při přezkctz.rnánl liosp<;ciařenx DSo Mii'roregío,r ČESir*Ý a& - PíJD ivíUŽSKÝIVí za t*b;
201i podle $ 2 

^ $ 3 zákonač. 420/2aa4 Sb., ve zněru pozc1ějších předpisů

Byy z3išéěaiy cEayby a a1edostatF."y, E<teré *em.aa.$É závažWast medosťatkai uvedeaaýcta pccÉ
$}asme&em {J:

=Účetrrízáznarn*'!x1n.j.:*i-".i'*'l],;r#L-q,ťr::?i-';].*o-předioŽiladok'ad
č. 9010 ze dne 3I'I2.2afi na dopočet oprá--lek dloulroclobého lmotnélro majeiku
k 31.|Ž.2011 bez poioŽkového rozpisu iak, aby bylo moŽno ptok.azatelně dciožit
zaúčtovanou částku dooprávkovanýc1l poicŽek včetirě časového lczlišení částí
''dooprávkované'' dotace.

Llpozornění na rizika dte $ xG oetst" 4 písm. *} zákona č. 42&/2s{}4 S$:", v pĚatmém zriění:
Neuvádí se.

Fodítry dte $ ls odsÉ" 4 píseer. b) zákona ě. 42fl,|2&&4 Sb., v platrrérra znění:

a) podíl pohledávek na rozpoětu irzemního celku

b) podíl závark'fr na rozpočtu územrrího cel]<rr

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ťrzemního celku

KomexllEt:
Celkoý objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlorrhodobýchzávazků činí 0.00 Kč.

DSo MikÍoregion ČesrÝ nÁl - PoD MUŽSKÝM I5.2.2a1

Podpisy kontrolorů:

Zdeřka Linková
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rlna n čn í kon troiy

|:y, z ! ťraha 5, Zborovská l l

Bc. Jarmila Fairová

,,{'bntrolorka



fug€pEeya * l.ýg9ed{<u #řezProa;máaaí ;

- je návrhe.tn zprálj,o výsledku- přezkor-imání lrosp+daření" pfičemŽ koneónýnr zněnínr zptávT
se stává oka.nŽikem marného upiynrití ltlůt3. itanovené v 5 6 cdst, 3 písnr. t; zátona
č. 42aDaa4 Sb.. k podání písemnélrc stanoviska. kcntroiórovi pověřenému ťtzenírnpr*ezkounráru na arilesu.: }{rajský g,íad Sti"edočeskéiio kraje, oclbor firranční kontroly"
Zborovská 11. 150 2iPtaha5.

. 
lento ná.vrh zptáv-5,o výsledku přezkounrárrí irospodaření obsahuje i isledley konečnéiro

dílčího přezkorunání

- se vyhotovuje ve dvou stejrropisech. přičernž se stejnopis č' 2 před ává statutárnímu zást:upct
kontro1ovaného sub.j-ektu a siejnopis č. 1 se zakládá' do pr'ísiutného spisu ťrzerrrrrího ceiicuvedenélro odborem Ílnarrční kontroly Krajskélro úřadr-l Středočeskaho kráje.

! ^olsaheq zpr+\ry o výsledku pŤezkoumárrí hospodaření DSo MikÍoregion ČpsrÝ nÁ; -PoD MUŽSKÝM o počtu 5 strarr byl sezrránerra stejnopis č. 2 ptevza!trng. Aciarrr Pospíšil.předsecia svazku'

íng. Adam Pospíšíl
předseda svazku

,/

MIKRoREG|cru ČEsxÝ xÁ.l
PoD MuŽSKÝM

294a2 KNĚŽMosT
|Čo71??.8152

dne Í5.2.2012

Fozgrámka:
Úzernnr celek je v? smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zékona č, 420/2aa4 Sb.. povinen
přijmorrt opatření k nápravě chyb a nedosta.tků uvedenýclr v této zptávě o výsledkupr'ezkournání hospodďení a podat o torn písemnou informaci příslušnérnu přezkournávajícírnu
9rgánu 

_ Krajský uřad Středočeskélro kraje, odbor firranční kontroly. Zborovská |1, 150 21
Praha 5, a to nejpozději' do i5 clrru po projednání této zprár,y spolu se závěrečnýnr účtem
v orgiínech územnrho celku.

U1emní celek je dále ve snryslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona ě' 420l2a04 Sb.. poviiren
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písnr. b) téhoŽ zákonauvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatych opatření a v této
lhůtě přísiušnému přezkorrmávaj ícímu o'gá.'.. ur,ederiou zprávuzaslat.

Za nesplněrrí těchto povinrrostí lze uložit ťizeinrrímu celku dle ust. $ 14 písnr' f), g), h) zákona
č. 420/2004 Sb., pořáclkové pokuty až do lyše 50.000,00 Kč v jednórn piípadě.
R'ozdělovnflk:

Steinorris Fočet výtisků Předáno FřevzaE

I 1x Krajský úřad
Stí.edočeskéiio lo.ai e Zdeťka Lirr}<ová

2 trx DSo MikÍoresion Ing. Adam Fospíšii


