§qE_yÁ*EF!řÝ
zAyĚnnčxÝ úĚnr § xnon§ctoliu }toŘovlcxÁ
ž,Á Rť}K 2$r9
v tis. Kč

PříimT_

Rqzpo§ot

,Dotace trbcí

ť}o znrěná§h....

§kutešRopt,
735,44
l77,|{}

692.37

Dotnce obcí pro sdruženi Brdy
l7,/.16
Práce pověŤetce a refund.školení l94
Datace Svazu nrěsí a
?05
3{ájmy,hradů
35
Dar *n
llroky a ostatni

knihobrrdky
přiimv

?0

Ctlkem

t823.53

l

?04,

obci

,,,

9o plqř"ni
,.06,2

l00
i05,2

767,4

108,1

118,?

338

20

100

1.3

2 ůtí1.6

t

I0.7

YÝdaie
Platy. oclvocly.nálrrady v ttemoci
Běžnó výclaje n* prov§z

965

963,7

99,9

580,66

48{1,4

83,8

Mr:bilni kino
Bankovni poplatky
Rezerlra

l l9.3

1

l8.4
/l1

99,2.

5

158.57

Celkem

1828"53

Saldo nříimů a

vÝd*iů

1

§73._

90
8ó._

+ 445.ó

Jak je patrné z uvedenóha př,rtrledu, pr'ijniy byly splněrry, byla zaslána i dotacc Svazu mčsf a
obcí na rnzdy a odvody pracovníkůzab}vajícich sc nreziobecni spoluprací.
\rýda.ie byly plněny úniěrriě k rozpočtu, Podrobnější plněníje přilolroir,

Hosptldaření Mikroregionu Hořovicko bylo pi,czkounráno rra záltlaclě zák, č, 42012004 §b., o

přezkoutrr*vání itzenrních sarltosprávrrýcli celků ii dcbravolných svazkťr obcí" ve zrrění

pozdějšíclr předpisů a v souladu se zákonent č, Z55!20l2 Sb,, o kontrole (kontr"olrrí řád).

ZávĚrečný účet]Vtikr:r:regi*nu },lořovi.cko byl schválen dnc ?9, 6. 2020 a je zveřejněn na
rvebových stránkách rnčsta Hořovice - Hořovicko - Mikroregion, v listinné pociobě je
k nalrlédrrrrti v kanceláři č.22I.

Zpraeovala;

J

Obecní úřad Z"iŤfl
Zronepeno no úřední dtstg

;*

z

Ontiřcj Vaculík v. r.
pťedsedll syazkrt

*roslaya Šunrerová

l*,,

.W:-1Í'

/--C
q ^,
/

n

ďďil &sky ú,,, .,Š!..:".ý..:...&

l

/

trnventnrizate mgietku

l.

t 3í. l2. a{il9

Hmotný a nehmotný nrajetek - Mikroregion Hořovicko - §W, DHIN,I
pro pnici N,f ikror egionu.

iJeet 0t8

-

software
*
Úret OZe skákaci hratly
party stan

měřiče rychlcsti
nrobilrri kino

Účet 0?x - DHIM

2. Dokladová itrventlra - bankovni ťtčet;
č. 0396746369l08s0

rr

investičnímajetek

ó8 933,64
105 754,-1l l 8$4,-479 l24.__

Kč
Kč

Kč
Kč

105 803,--

Kč
Kč

1 122 285.48

Kč

118 4{}0,*-

-i,1.)]]."_1|

i:l!.]ť

si:J{ir,{i

i.,

:i:il'Jb!'L': -' íii(: t.'1i:iJi'!

'

.' J:1:!ů'!,

D§0 Mikroregion Hořovigko

z*vĚREčNÝ učrr z,ARoK 2019
{v

**a§w X',ptgxxl§x

a, :=:

ideniifikaěni číslo

název
ulice, č,p.

Kč}

,|:s

ii}iii;:::::,,,.,,.

!ryAlll,ililiilíil::::::::!

ti,!
":i;=r
rialaoei

DSO Mikroregion Hořcvicko
palackého *áměstí l

obec

Hořovige

PsČ, pošia

2§8s1

ielefon
fax
e-mail

ucet@mesto-horovice,cz

WAfilV stránky
,§}ěS,&*jici t}*xj*.*rg*rtl*x**

;i,§lilrtx*;;=:

::::::::]:iíni;tÁ]?r§

l, Plněni rozpočtu příjmú

ll, Plněni roapoótu výdajů
lll, Financóvání {zapojení vlastnich úspor a cizich zdrojů)
lV, §tavy a obraty na bankovních ůčtech
V. Peněžnl íondy - inťormativně
Vl. Majetek

vll, vyúčtováni íinančníchvztahů k rožpočlůťnkrajů, obcí, DsO a vniířni přtvody

,

Vlll. Vyúčtováni finančnich vztahú ke státnimu rozpočtu, státnim fondům a Národnimu fondu
lX. Zpráva o výsíedku přezkoumáni hospodařeni
X. Finančníhospodařeni zřizených právnických osob a hospodařeni sjejich majetkem

Xl, Ostatní doplňujici údaje

. 1pr.t.-ct,tn,.. §/$:r,ijil*i: #:§,:s ť'xljfl;.ť i'r],r: i,li.í5.

i} jr^t':--' ,:.j]J,.. :i r.

.".

1 1:]:i::;]-]

Ď+.,,^!,

1 / A

.í_:i:;3-;;.rí.',' .'1'.|!:

Schválaaý rdzilrršet

:

l)4::lt:*

;:;(;j.lii|i'}:

:1rilT::--:!:i::::-::

"

Rpz,ť,.;et Fo r§rénách

::::::ii

!s:]1

"§řlr&srir§t

Saňov* p.říjrny
fiI6*ář§vé přiiňy

849 000,00

9§4 000.00

1 19§sž{.7*

fiapitátovó přtjmy
ťr|&te tíanslery

Přijrny*olk*m
óelálilřl

{

t/ýpjs polóže k

dl? druhwť.tw

663 360,00

869 530,00

5í2 3§0,00

1 B23 §30,00

s1ílYú]énýťúzryřél

třIdél}i rožror:rovíi §ktadby

2111

Příjmy z poskytování §luž€b a výrobků

,144

211

Příjmy z vla§tnl činno§ti

144 00ů,00

z lJJ

Příjmy z píonájmu movi[ich věcl

213

?řijmy z pronájmu majetku

u,s"ai

Pnlmy z uroxu (ca§t)

?::,_
?1

*![:y j§ón]!o
.

ftazpačet. gl xnánách

§*ulečnosl

194 000,00

000.00

:

ry

"q9-ť*9"9

3§ 000,00

204 100,00
"".......

",

204100,00
1

18 258,00

11B'258.00

35 000,00

19

7ó5,72

j_etku

Fřijmy z vl.činn.a odvcdy přób,oř§.§

Přljaté neinv8§tičnl dary

2324

Přijaté.nel€pitál

róZv

is-

91*lťť4ř?

765,72

2321

232

91"§§s-qo
:,2

,t44

příj.vz{.

00§,00

32š1,23,v2

229 000,00

20 00CI"00

20 §ú§,00

ové pří§pěiy

nárady

762;64,0§

70§ 000,00

705

O§iatnř nddáň§V* příjmy Jinde neřaŤf,ž§nÉ
o§tatní n€daňové pťrjmy

705 s00,00

725 000t00

782 s01,0ů

Přijmy z prod,nekap.maj"a ost.nedaňové příjmy

705 000.00

72$ 000,00

782 901,00

000,Q0

954 000,00

a:

§ÓO.CI0

537,00

Nedaňové příjmy {součet za třidu 2}

.84.9

1 106ů24"72
1:74_8_|24,7Z,

&l§,:S_O,,p 0,,,.'.

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obci

663 3s0,00

869 530,00

912 600,00

412

NeinveEtičhí přijaté trán#.od rozp,úz;úrovně

6_§"?

399:§0_

869 §3ú,00

912 600,00

Nelnvestični přijaté trans{ery

663 360,00

869 530,00

912 600,00

transted 1sorrř€t

663 s60;n0

869 530,00

912 600t00

4'|

Přir

ý

!kó

{iřrd.yi:Í|

za,třidu 4}

lt
,,

:

:aft.ťtrffi
||::

ti§,t,

2,018

;..i,,§9iť'p:'

! {

ča

nlllžd

! 1,

né114

..ri;j"i!i;í j

"

É

§ctryálgfiý rDrpoiŤdl

Běžnévýdaje

1 §12 360.00

Razťr,čglp§.lměnách
1 704 230,00

1 454 634.2?

19 300,00

118 400,00

{ 823 5§0,00

1 s73 034,22

Kapitálové výdale

1

í 5t2 360,0§

Výdaje ceIlrem
ůětailŇ

14pi§

§011

50J
502t
50ž
aoái
§032

sCI38
503 _ _

5041

504
§0

pdbžé*,dledíuhb,táha,!řidónl řozpdčrdvě, ďáa{tby

Schválený

rozpočet

Ptáty žamě§lnanců v pracovnim poínéru

525 000,00

Plaiy

525 000,o0

O§tatní o§obní výdaje

Róipoč€l po měnách

20 000,00

Sstatnipfatbyzaprovedenoupráci
Pov,poJ,n*.ocraU.u

Povinné pojistná na veřejné zdravotní pojištĚn'
Povinné poji§tné na *razové pojišléní
Povinle" pojistné plac.ené zaměstnavateleťn

odměny za uiitiauievniň";6;,trucdi
Odmény za užitíduševníhovlaslnicfui

--'-

VýdaJe na platy,ost"platby za prov,pr.a poJisl.

s*t]í§ťřo§í

719 700,00

7í9 65&;00

]1.930,_!9_

7Ť,9

34 500,00

20 ů00.00

prĚi,n"xói."mé*t*n.

§kúédrró§'

658.0ú

34 §00,il0

34 59!,00

34 §00,00

l32 000,00

179 800,00

179 317,00

48 000,00

65 500,00

64 762,0a

s 000,00

3 000,00

2 99§,00

183 000,00

24B 300.00

247 078,00

2 000.00

1 205,1§

728 000,00

§137

Drobný hrnotný dlouhodobý mejetek

§1 39

Nákup materiá|u jinde neeařaaený

40 000,CI0

§13

Nákup materiálu

aiai,-

Služby pošt

5163

§lužby peněžníchů§tavů

8 000,00

5164

Náiemné

5J 68

l

2 000,00

1205,15

ů04 §00,00

1 002 {4,1,1s

20 §§B,0$

20 000,00
37 097,45

40 000,00

§7 1§0.00
5? 1§o.oů

10 000,00

10 000"00

2 259,00

57 0§7,45

400,00

8 869.47

2 400,00

4§ 600,00

46 §65,00

Konzultačni, poradenské a právni služby

80 000,00

62 950,00

19 96§,00

75 000.00

75 000,00

43 197,00

9

51

67

§lužby školení a vzdélávání

51

§8

Služby zpracování dat

16 000.00

17 350,00

17

51

69

Nákup o§iatních siužeb

§2 600,00

62 600,00

58 779.0§

2§4 000,00

283 900,00

ooó,iio

13 000,00

196 94s,62
,1l

10 000,00

10 000,00

§l§

Nákup sIužeb

51ia

Cestovné

§1 75

pohošténí

517

Ostatní nákupy

§1

Neinvestičnínákupy a souvitejíci výdaja

5222

-ii

?3 000.00

23 000,00

20 s86.00

3§4 000,00

275 033,§7

Neinv.transf,občanským sdruženlm

Ň"inu.ir;;i;,y poan.suÉj.i nárisr<.or|anizáiim

177 160,00

í77 160,00

177 160,00

177 160,00

177 1§0,00

177160,00

5901

Nespecifikovanérezervy

467 36ú;Os

1§8 §70,00

99."0_,_.

o|9.!li

4§7 360;00

1§8 §70,0CI

61ž2

9:?,
61

neinvestičnl_vý_d_aiP**__".__*.."....

O§tatní neinvestični v,j,daje

467 360,00

Běžnévýdaje {třida 5)
§troje, přistroje a zéríz§ní
Pořizení dlouhodobého hmotného majeť<u

1

53§,00

9 451,00

317 000,00

522 Neinv.transf.neziskovýmapodobnýmorganizacim
"Íi--59

3J5,í0

§la 3§0,00

158 570,00

?30,00

145l6?422

19 300,0fi

118 400,0ů

1 704
1

1l9

3ú0,0CI

lnvestiční nákupy a souvlsející výdaje

11§300,§0

Kapitálové výdaJc {souč"za třidu §}

11s 300,00

"""111*9"9",99
1

1B 400,00

118 400,00

§7§iS34;1ž

§aldo:př§rnů

'.

ď§

.ip,r.1{:o!,,ln#

,,l

sysťé}í€ř] G,clfJ,9

§Y_b,ť+-ss gí,:.q í jJ.9j..l/

ť.48;ii spc], J r. a,

a';l,r!ů 1

ťL:?aj.Ý.;l:^

Náí6v:paíóžl$j;

/' .,"j(" (:;i:.i2ci?

Ror{,pčel pa ql4ánách

: L}ilL2i!ir)

§kuléčno§l

krátkgdobé,ťlna.ncoráníz t{tzem§ka
Krátkodobé vydané dluhopi§y

Ďlll

{+}

UhraEené §plálky krátkod.Vydáný§h dluhopi§ů
Krátkodobé priiaté pť,jčenépío§tředky {+i
Uhrazené splátky krátkod,přij,půič.pro§tř.

8112

{-}

8,í13

('

81 14

Změna stavu krátkod_ proslí.na bank.úótech(+l-)
Akt, krátkod. ope€ce říeeni likvidity-příjmy(+1

81 15

A|ť: klÉl!9"ť; 9P.€

81 1B

í9.9§_

{l?eni |ikyjslly;vÝ§ aje!-)

FlNANcovÁ§Í {§ouč€t zí tfidu

44§ ***,**

&117

8}

,Éiýfi s.§§;,§s"

Názav bani'avi{ho ťlétu

fi

l Obrpl:

,l<aflečný

fitavk,3tiz

:zmšryř.:§táva ťmnktvníth

:,

tj'fťů

Základní běžný účet

,676694,s8

445 590,50

1 122 385,48

;t4,S ň§*..s*-

Běžně rjčty fondů Ů§c
Béžnéúčtycelkem

§7§§s4,§6

445 590.§0

112ž285,48

"í4$ ss*,ffi-

Pqkladna

Téxt

počáteóní uů§látek

sahwálenýlozwčét&órpoř6!pzměnách

§kt l*čfiú§í

Příimy celkem
Výdaie celkarn
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočiu)
Zména slavu

,rjnaní$J**-"ťi9§,8

Vl- MAJETEK
:§_iir€V

ínaJ§tkoťéio ti,óllt

Poiiiťednlsíavjr í.í,

O}raí

Konečrrý síarr

§louhodobý n§hffi otný majgtek
Nehmotné r,nýsledky rnizkumu a vývoje

§oílware
Ocenitelná práva
Povolenky na m
€ i§e a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehrnotný máietek

68 933,64

68 933.64

9l}.ilť,_ť lgylpugPí nti,rgtý_.Tg,9!9:\

Dlouhodobý hmotný m8jetek odpisovaný
§tavby

Samoslatné hmotné movité véci a soubory movitých véci
Pěslitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6§6 682,00

118 400.00

815 082,00

a5 803,0s

20 000,00

105 803,00

_oi"ta!{§l93[9-q9§í__h"t_l9tťmi9!*

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmolným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitetným právům
Oprávhý k drobnému dlouhodobému n€hmotnému ífiajétku

0právky k ostatnimu dlouhodobému nehmotnému majetku

". ípl,li:,t1,1i:l::, l:i!illťiíéft i.ri:is

b* *:13.ó4"

nó

l+j_J n4.'

*a

P

-:!lJi

ii

1

ti:i

íi:.t!i3:|,:(,:,!

í

(:i4a::a19 lr c,1,|Ji2l]t}

vl. MAJET§K
Oáral

*prl_ ýrtal

l,jt

t3:3{t,UťŤ*

'{?* *.j 6.#S.'

lU

Uí*tg,!JU-

Póčátačr\i slavh1.1:

,\ráuěy ř,ŤájéíkdÝéfioúóřť

Oprávky k dlouhodobómu hmotnámu řnajstku
Oprávky ke stavbárn

t3§2i

Oprávky k samosi,hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věci
0právky k pěstitelskýrn celkům trvalých porostů

§?^

l

ss sfi3.**-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hín§tnému majetku
_|y191nému m?i9!E*_',
__Op:tt y X

":Et*n!.q!9ql.?ťa!éTq

§ci9álefiý ro4počEť

t1?1

N_eily"eq!,c!

l.

pltia !e

104{

t§4,|
104n
1ú{1

.13ít,
1&4§

iuq*
t04$
1fiit§

l§*§,

5l9y..o. §.9p

86€ 539j00...

Razpoé§tupť- §klJte€n§st',ťPříimy)

polažká. teň

?g24
5011
n031
5032

"_-"*,..., IVE§!'

Plljáté nekapitálo9é při§pévky a ňáhťády
Plaly uamĚsl 1, pr,poměru vyjma žamé§t, na §luč-m.

Pfijalé írekápilá|oýě píi§péVky á náhrady
Pláty !amě§t. v pr,poměru Vy,ima earně§t. na §luž.m,
Póvinnépůi,ílá§nó,záb.ápťíBp.ná§.p§i,zámě§l,!án
Poviřlné p§j.ná v+řéjné ždrBvótňí psjlštěni

plaly hrázené §ltio

_2__6__0_0.]q_q_

X

x

101 738,05

X

25 370,84

x

X

§ 280,76

x

2s 3§O,ú5
9 155.39

t36:3sO,s§

"9i.q§É,9,{.

570 084]!§

X

x
x

470,41

.

581 950.75
,,4§,10r,16

x

5ú1 §37,05

x

14§ 001,10

52 964,2Jr

x

?l,i3?í_"]l

x" F|NANčNÍ

J§JlcltMAJETKEM

.fi}§#í*,sp*"l

197_1]1_3,9.,.._*,,,'j|3"_B,"?íp.{9"-,
x
61§

x

|.

ť§i! {;{",**{":l

107 775,39

1o174s.25

579.9_ír|:!§

Ěřrť.i§ §;rÉř*á*§

skuIgclwst{výdaia}

x

lx. ZPRAVA o VY§LEDKU PREZKouMAH| Hosp§t}ARENN
v*, pří|dlš',e.

"......9;l

-

x

§9 665.85

Fovinné poj.nasoc,zab,apílsp.last.pol,rarněstnan

Povinnópo,,naveřeinózdíávol!:ípojištěnl
plEty hína6né SMO

2324
§01'
503l
5032

_

§&lJísčňosa

MAHÁ

Á

vlll,aZ

§

:

|,1P.4wě§t:p:r!ně.náéh

§63 360,00

c1

.s

*". *,

,

616

4?ú,4l

52 368,51

779 306,€6

:,jl:isť}{,]*] iý5r.í

Rir:k:i&

{l

-i.:l::a;i],';],'.1]

§,

.',2i]l'

t2,;::

?ů:9 ", ];j]_:J,i9J

Raxítho tičstníjg$ngtky

§**b* §ďp,svědrlá ?,a úč*lťrtťb{i
Fodpisový zázilam o§oby
odpovědné za správnost
údajů

:1
:

i]

Stgba rrdprv§drr* za r*epař*t
Podpisový záznam osoby

odpovědné ea spřávn§st
tidajů

§tÉtilt§řní ěá§tultce
Podpisový záznam

§tatutárniho zástupce

* ,iřrr*c;lv-iinc,,systríxe*

,].i,iři.Ť §;{rll

.l§s í::i

ť.i.;.i,:;,

jJ ůi',§riť .lp+j,. r r',

o"
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Zpráva o výsledku přezkaumání hospodaření

}SO MIKROREGION HOŘOYICKO
IČ: ?1246061

za rok 20!9
Přezkoumání hosPcrdaření D§O Mikroregíon Hořovicko

31.07.20i9 doručenímoz.námeni

přczkournávaj ícímorgánenr.

řřezkoumání

.

,

se

o

r."a rok 1019 bylo zahájeno dne
zalrájeni přezkounrání hospoáaření iaslaného

uskutečnilo ve dnech:

26.08.20t9 - ?7.08.2019

a2.a6.2020

na zakladě aikona Č..420l2aa_4

|h., o přeekounráráni lrospodaření úzcmních samosprávných
a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozclějších předpisů a v souladu **
ě,25512012 Sb., o kontrolc (kcrntrolní řád).
"áko,r**

cel]<Ů

přezkoumávanó obtlobíl

01-01.2019 - 31.tž.2019

Přezkoumáuí proběhlo v sídle DSO:

Palackého náměstí 2

?68

0l

l{nřovice

Přezkournán i lykonali:

- kontrolor pověřený řízením přez-kaumání:
- kontroloři:

řhB*, t*dirlav tromá§ek
Irenn Kov.áříková

Helsna:Lišková
Jiřina Šnmangvá

f,*stupci I}§Ol

Oudfuj Yaculi}< - předseda svazku
Jaroslava §umerová - tajemnice

PověŤení kpřez.koumání podle § 5 odst. 1 zákona č, 42íJna04 §b., § 4 a § 6 zakona
č. 255120l2 Sb,, vše ve znění pozdějšíclr předpisů, vydala vedoucí Odboru interniho auditu

a

kontrtlly Krajskóha ťiřaciu §třtsdCIče§kóho kraje Mgr. Št*paŇa l}vořáková Týcová
dne l9.7.20t9 pod ój. 096538/20l9lKt.i§K.

Předmčtem přezkounrání jsou dle ust" § 2 zak. č, 42012004 §b., ve znění pozdějších
pfooplsul rroa;e o rocním hospodařeni úzeťnňihocelku, tvořící součást závěrečného účtr.rpodle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- plnčnípříjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchopeíeůit}kajirích se rozpočtových
prostředků,
- finančníopsraa€, týkqiícíse tvorby a použ"itípeněžrrích fondů,
- naklady a qforosy podnikatelské činnosti ťrzemního celku,
_ peněžníoperacg: týkajícíse sdruženj"ch prcstředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěrna nebo r.íce úeemnimi eelky. anebo na záklatiě smlouvy sjinými

právnickýnri nebo ťyzickými osobarni,
finančni opeťáce} týkajíci se ciz.ích z"drojů ve smyslu pravnich předpisů o účetnietvl,
hospodařen{ a nakládáni s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na zakladě rnezinarexlních smluv,
- vyúčtovani a vypořádrirrí finančníchvztalrů ke státnínru rozpočtu, k rozpočtŮm krajŮ,
k rozpočtům obcí k jinýrn rozpočtům,ke státním fondůrn a k dalšímo§obám,
- rrakládriní a hospodařeni s majetkem ve vlastnictvi územníhocelku,
- nakládaní a hospodařsní s rnajetkem státu, s nímžlrospcldaťí územnícelek,
- zadáváni a uskute§ňování veřejnýclr zakinek, s výjirnkou ťrkonůa postupů
přezkoumanýcir orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručeni z* záv auky fyzických a právni ckých osob,
- zaštavování movitých a nernovi§ých věcí ve prospěch třetich tlsob,
- ďizování věcných břemen k majetku ůzemního eelku,
- účeínich,ívedené územnim celkemo

-

PŤezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovýrn způsobcm s ohledem na významnost
jednctlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumaní. Při po§užování jednotliiných
právnich úkonůse vyclrází ze mrění právních předpisfi platqfch k,; dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Poclls,ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420na04 Sb. nebyly předmčtem přezkaumání údaje,
na které se vz-tahuje povinnost mlčenlivasťpodle daňového Ťádu,
Posledním kontrolním ťrktrnem ve smyslu ustencveíi § 12 odst. 1 písm- g) kontrolního řadu
uěiněným dne 02.06.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zastupcům územníhocelku a prohlášeni kontrolora pověřeného íizcním
přezkoumaní, že kontrola rra místě je ukončena.

A, P řeaka u m a n é prsemrosíí
§třednědobý ťhtcat rozpočtu
r §§§taven na roky 2018 _ 202t, schválen shrornážděnírn starostů svaz}u dne i8,12.2017,
zveřejněn dng i 2, l .20 1 8 - doloženo zveř*jněrrí ve všech členskýah obcích svazku
Xávrh rozpočtu
' zveřejněrr ve dnech 21.11.20t8 - lS.12,2ů18
Schválený rozpočet
rrkaz..atetre
. shromážděním starostů svazku cine 10"i2,201S jako vyrovnaný,
^Ť*"Ž
dne
zveřejněn
skladby
iParagrafy),
rozpočtu v odvětvovém členěni rozpočt*vé
l9,1?.2018
Rozpočtová opatření
. ó. 1 - schiáleno shromážděnín starostů svazku dne 8.4.2019. z;veřejněno ctne 12-4.2019
. ě. 2 - schválena shlomáždčnímstarostů svaz}u dne 23.9.2019, zveřejněng dne
4.10,2019
9
.
.Ý
l
/,averecny uceí
--i
,"Ňten shromážděním starostů svauku clne 17.6.3019, s vyjádřenim "bez výhrad",
společrrě se Zprávou o lýsledku přezkoumárri hospodaření svazku, rl'eřejněn dne
ž1.6.2019 * návrh zveř*jněn ve dnech 233,7019 - 17.6.2a19
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
l uátau.n k 31.3.; 30.4., :í.s., :o.e.20l9 zc d*e t0,7,?019, k 31.12.7§19 ze dne
17.1.2020
Výkaz zisku a ztrňly
. *ert*o*n k 3 1.3., 30.6,?019, ze dne I0.?.2úI9,k 3 t.12,2CI19 ze dne 5,?.202CI
Rozvaha
* sestavenak 31.3.,30.ó.2019n zedne 10.7.2019, k 31 .t2.2a§rsd*e5.2.2a70
Příloha rozvahy
r §e§tavenai< 31.3,,30.6.2019, rs dne 10.?.?0l9, k 31.12.2019 ze dne 5.2,2020

Účtorý rozvrh

.

předložen na rok 2019

Hlavní kniha

.

předložena k 30.6., 31.12.2019

účetnídeník

,

předložen k 30,6.,

Faktura

r
,

3LI?.20l9

dle knihy došlých faktur č,4 ze drre 27.3.2019 - č. ?0 ze dne 23.6.2019

dleknihyvystávenýchíbkturč,201959zedne 19.6.2019 -ť,781962zeďns 5.6.2019
Bankovní výpis
. k zákŇnirnrr běžnérrrrú§tu č, 039674636910800 ved*nernu C§ a.s. č. 3 ze dne
31.3.2019, č. 6 za drre 30.6.2019, č, l2 ze dne 31 .12.2019

U:-'Ť

,
běžnému účtuč. ú39674636910800 vedenému č§ a.s, č. 39 - č. 44, č. 96
ě. 1?1, č.235 _ č. ?54
Pokladní kniha (rteník)
J 7lmčsícbřezen. červen a prosinec
. skonto pakladni hotovosti ke dni díříhopř*z.keiumaní v ?.45_hod. čint.Kč2 674,00
a.le suoone s vykazarrým zůstatek v pokladní knize k pokladnírnu dokladrr Č, V 92

lfi}*X**

. ze dne 26.8.2a$
pokladní doklad
y-a

"a

mósíc březen, ěerven a prosincc

š

!

č. v 33 ze dne 5.3.2019 - č. V 38 ze clne 29"3.2019. č. V 66 ze clne 5.6.2019 - č. V 80
ze dnc 28.6"2019, č. V 1?4 r,§ dng 3.12.2t]l9 _ č. v l35 ze dne 2t.12,2019

Evidence majetku

.

vodena v modulu rnajetku ciordic
Inventurní soupis majetku u záv azkr&

l

-

Ptán inventur na ro} 2^019 ze dne
t6"tr2.2019, Proškolení členůinventarizačr:i kornise z.e dno 10.12. 2019, Inventrrrní
soupisy k 31.12.2019, Inventarizační zpráva za rok 2a§ z* dno 31 .|.2020.

§ložka inventxi-iace svazku

k

3|.12.2al$

":"-Hffifiiťiio"u,-"í účetnízávěrky

svazku za rok 2018 ze dne 1?.6.2019.

Zápiry z jednánf orgánů dobrovulných svazků obcí
"
ane io,tr.201s (rozpočet}, ě, ec dne ?5.3.2019, é. 2 ze dne 8.4.Ž019
ě. +
"*
(závěrečrrý irčet, ÚČe§i:flŤ*) ,
{rozpočtovéopatření r, tnotpj, č. 3"ze dne 1?.6,2019
Ů. + ** dne i:,q.zgl9 (roz.počtové opatřerú ó. }n§W} ó, 5 ze dne 10,12.2019
nepťezkoumáváno, použito podpůnrě

.'

l

V kontrolovaném období DSo Mikrorcgion Hoř9;-icko, dle proirlášení předsedy *:u:,t: ,
neuzavřel smlouvu kupni, snrěnnsu, darovací, nájernní, pachtovni, srnlouvu o výPŮjÓce,
výprose, o nabyti, Ňndu nebo o zíí:rc*ípráva stavb_l kpozemku.]*.uuéy viasfiricfví,

srnlouu,r"o'rrabyti a přovoctu rnajetku včetrrě smlouvy o nakládáni s_věcnými Práv1,
r:ehospodaři1 s majetkem stáÚ, neručit svim nrajetkem r.a závatky fyzických a Prár,nických
osob, a to ani v připadech t*xaiivně vyjmenovarrých v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil
*oulty u n.*uuitý majetek, neuzavťel snlouvu o přijeť a poskytnuti úvěru.nebo záPŮjČkY,
smloulu o poskytnutí áotace, smlouvu o přijetí dot&§e, smlouvu o převzetí diuhu, o Převzetí
rrrčitelskéhó závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruŽenÍ, smlouvu o sPoleěnosti
a poskytovaní majetkových hobnot podle smlouvy o sdtuženi, jehož je D§O sPoleČníkem,

*i:i-"u

n.t oupit ani nepiodal cenrré papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisY, nezřídil ani
n"oo§il přispěvtovou organizaci a organizačnísložkrr. nezalažil aui nezrušii právnickou
osobu, neusÉutečnilmajetkol"é vklaů do právnickJ,ch osob_o.,neprovozoval hospodářskou
rozsahu,
{podnikatelskou) činno§t, u§kutečnil pouze veřejné zakárky rnaióho

4

8. Ziištěníz přezkoumání
Při přezkorrmání hospodařeni I]§O Mikrtrregion l{ořovicko

:

H*byly uji§těny chyby a ned*stntky.

C, Plnění apatření k oďstranění neďosťaťlrůziištěnýcít:
a) při dílčímpřezkournárri
Nebyty zjištěny chyby a n*ďostatlry.

b) při přezkoumání hospodaření za nředchozí roky
§řebyly zjištěny chyby a n*dostntky.

:ró

§) Z,ávěr

Při přezkoumán{ hospoclaření D§O Mikroregion Hořovicko za rok 2019 podle § 2 a §

3

zákona č. 420/?004 Sb., ve znění ptrzdějších přeelpisů

(§

Nelryly zji§těny chyby a nedostatky.
l0 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dte § 10 odst 4 písm. a) zákona é.4}tl2t04 §b., v platném zněnÍ:
Neuvádí sePodíty tlte § 10 odst. 4 písm. b} zákona E,420t2004 Sb., v plntlróm znční:
a) podíl pohledávek na rozpočtu ťtzemního celku

0,00 Yo

b) podíl závazků na rozpočtu úzenrníhocelku

4,§7

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

{r,00 %

b/"

Cetkový objem dlouhodobých pohledável c činí0,ú0 Kč"
Celkový objem dlouhodobých z&vazků činí0,0CI Kč.

D§O Mikroregion Hořovicko 02.a6,202a
Podpisy korrtrolorů:

PhDr. Ladislav'Iomašek

Ý i ír,enímpřcz.kour+rán

kontrolor

Irena'Kovářiková

,ďj ťl

rolor,ka*.,.
l,,

ť!

Helena Lišková

.)
jlřlna A1
šaman()va

kontolotka,
-"

t ..3_1,,,;::+,

,,,,

j i fi|;;;;j.!č'li.!a:,ťi;l

ko*ialq

''n"r''.'td'§.t,ltn;i:ji!i.*.ri!rnl:|!.*r',l,!|i.1'..*...'*'.1
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a

í

rnáni hospodařeni, přičemžkoncčným zněnírn zPrávY
se stává otamtift"m marnóho uplynrrti lhůty stanclvené v § 6 odst. 1 písra. d) zákona
č" 42CI/2aa4 §b., k podani písernného stanr:viska kontralorovi pověřenému ÍÍz*ním
pťczkoumání

ke zjištěnímuvedeným v tomto náwhu je nrožno podat píserrrnéstanovisko ve lhŮtě
clo t§ an* ode dne předaní návrhu zprávy, a to kontrolorovi povČřenému iízenfu
-

přezkoumáni na adresu: i{rajský úřad StřecločesŘého kraje, Odbor intenrílro audihr a kontrolY,
Zborovská 1l, 150 21 Pralra 5

tcntn návrh zprávy
dilčiho přezkoumání

_

c výsledku

přez,J<oumání hospodaření obsahuje

i v}sledtY

koneěného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičenržse stejnopis e, ! nře{{vá statutarnlmu,zástuPci
pr*rmu,oar**t o subjektua si"j"opii č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu Úznmniho ce]ku
vedeného Odborem Ňrrrího uuOitu u kontroly Krajskóho rlřadu §ťedořeskeho kaje.

výsledkir přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hořovicko
seŇmen a siejnr:pis č. 2 převial, p. Ondřej Vaculik , Předseda svazku
u§o. nete předseda svazku DSb prevzal v elektronickó podobě nepodep§anou zPtéxu
o ťsledku přezkoumání hospodař*ni nSO fuíikroregion §ořovickcl ve strcljově Čitelnóm
ťormatu PDF prrr naplnění ust*noveni § 4 zákona č. 9912019 Sb,

§ absahem zprávy
c poetu z strá uýt

o

':'l";'-r

r-. :.,1:,
,,a

a*a
{."l]i'::i_:J"*+lii]]
:nn,.L
i i-.l.n,ď

ni.:

§

í

l,
l1l
1l
Ondřej Vaculík
předseda svaeku D§O

dne 02.06.?020

§.ozrlělovnilr:

§teinonis

pořet wtisků

1

lx

Středočeskéhcl kraje

2

1x

D§O Mikraregion
Hořovicko

Předáno
Klajský

uř*+1

-..*_

Přr

PhI}r. Ladil
Ondřej

iil{_j, l' j,}.

i

í;,:":]]'r

UpCIzorněnil
Upcrzorňujeme

rá novelu zákona č. 32ů/2001 Sb., účinnorrod

1.1

.?ú20, která novÓ zavádí

povinntlsti dobrovolrr}ch svar.&ů obci v oblasti ,íinarrčníkcrntrolY, zejména:
,p }u oást. 1 - Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto z.ákona hosPodaÍení
2 - I)obrovolnó svazkY
Šveřejnými prostředky jimi zřízených přispěvkových §rga§izací.odst,
nebo
ťrnančnÍ,podPoru
veřejnou
o
žadatelů
uuJ i,vr.o11duqii i,.eřejňosprávní Řontiolu u
obcí
svazJrY
u příjeáců verejne rrnanenl podpory, kterou jim poskytují. odst. 3 *obrclvolné
jsárr povinny vltvořit systém t-*"ni"i kontrŮly podle tohotr: zi,ťr.ana, kteým zajistí finanČní
t"rt ii- j-t *uáho hosi*daíerri, tak i hospeťaření jimi.zřízených příspěvtoli$ arganizacÍ,
nejméné
§oučasně zajistí provóření přimóřenosti a ůčirtno§ti tohótó systému * pravidelně,
jednou ročně, jeho hodnoceni.
V soulaclu s ust. § 5 odst. 2 rnolrclu u dobrovolnébo svazku obci ťrnančníkorrtroiu vYkonávat
i jiné fyzické osoby než zamčstnanci clobrovolndlro svazku obci.
a upravri3e

DŮrazně upoz,rlrňtrjeme na povinnosti zakotvene v § 39 zrákona č, 25012000 Sb,,
jen
o rozpočŇých právidlech úzernníchror,počtů,ve znčni pczdějších předpisŮ, {clále
,,zákón,,) _ zverelnovat veškerédokrrmetrty uvedcné v,tomto ustanovení na

oučasně upozorňuj em§ na výmamné
riziko vyplývajíci z tohoto ttpozornění _ možnost uložen{ pokuty dle § 22aákoýL za
přestupřy uroirto v ,ďůsledku ponišeni výše uvecieného ustanovení. Podobýkáme, Že tato
puui*ort byla zakotvena novelou zákona č. 250/2000 Sb., prcvedenou zákonem Č,2412017

NTI]RŇE,|ovÝc n s"rnÁNn{č}I §VAZKU oB Ci.

S

§b., kterymie měni rtstanorlení některých zákonů v sauvisiosti s pfijetím zákona č.2312017
§b,, o rozpočtové odpovědnosti.
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