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lKU SK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ EKOSO
|Ó:49828029
za rok202l,
Přezkoumání hospodaření DSO EKOSO za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.202I
doručením oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření zasIaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

12.04.2022

04.IL202I

na zák|adě zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

01.01.202l - 31.12.2021

Dubějovická269
257 63 Trhoý Stěpánov

Přezkoumání lykonali:

- kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Helena Francová

Zástupci DSO:

Josef Korn - předseda svazku obcí
Hana Zvárová - účetní
Ing. Roman Farion - ředitel svazku obcí

Jiří Cernovský

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona ě, 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě.25512012 Sb., vše ve znéni pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.7 .2021 pod čj. 095448/202 I/KUSK.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodařeni územníhocelku, tvořící součást závěreěného úětu podle
zákona ě.25012000 Sb., ve znénípozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmů a ýdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpoČtoých

-

-

-

prostředků,
finančníoperace, týkajicí se tvorby apoužítípeněžních fondů,
náklady a ýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků lynakládaných na základé smlouvY

na

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo
právnickými nebo ý zickýmí osobami,

základě smloulry sjinými

hnančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ o účetnictvÍ,
hospodařeni a nakládání sprostředky poskytnutými zNárodního fondu a sdalŠÍmi
prostředky ze zahranlěí poskytnutými na základé mezinárodních smluv,
lyúčtovanía vypořádání finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozPoČtŮm krajŮ,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaŤÍÚzemní celek,

zadáváni

a

uskuteěňování veřejných zakázek,

s

ýjimkou ÚkonŮ a

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi,
ručeníza závazky firzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizováni věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,

PostuPŮ

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ýběrov/m způsobem s ohledem na rlfmamnost
jednotliqých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliých
právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání Údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 12.04,2022 bylo shmutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řizenim
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkou

m

ané písem nosti

Střednědobý r}hled rozpočtu
l střednědobý lryhled rozpočtu na rok 2020 - 2024, schválený valnou hromadou svazku
obcí dne 3.12.2019, zveřejněn na internetových stránkách svazku od 6.12,2019
. návrh střednědobého l}hledu rozpočtu na rok 202I -2025, doložky o zveřejnění návrhu
na úředních deskách členských obcí a internetoých stránkách svazku v ziákonem
předepsarrém termínu
r střednědobý ýhled rozpočtu na rok 202I - 2025, schválený valnou hromadou svazku
obcí dne 8,12.2020, zveřejněn na internetoých stránkách svazku od3LI2.2020
Návrh rozpočtu
l na rok202I, zveřejněný na internetoých stránkách svazku 13,II.2020 - 2.12-2020
. doložky o zveřejnění návrhu rozpoětu na rok 202I na úředníchdeskách členských obcí
v zákonem předepsaném termínu
Schválený rozpočet
. rozpočet na rok 2021 schválený valnou hromadou svazku obcí jako schodkoý dne
8.12.2020 (příjmy 4.004.000,- Kč, v}daje 2.400.000,- Kč, splátky úvěru 2.020.000,-Kí
schodek 416,000,- Kč kryt finančnímiprostředky z minulých let), zveřejněn
na internetoých stránkách svazku od3LI2,2020
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schválené valnou hromadou svazku obcí dne 7,I2.202I, zveřejněnO I7.I2.202I
Závérečný účet
. za rok 2O2O, projednaný a schválený valnou hromadou svazku obcí dne I.6,202I
s ryj ádřením "bez výhrad"
. návrh závěrečnéhoúčtuzveřejněný na internetor}ch stránkách svazku 20.4.202I I.6.202I
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
'. k30.9.2021 ze dne 1.10.202I,k3I.í0.202I ze dne2.IL202I
k 3 LI2.202I ze ďne 4.L2022

Yýkazzisku aztráty

.
.

k30.9.202I ze dne 1.10.202I,k3I.I0.202I ze dne2,I1.202l
k 3 LI2.202I ze dne 26.L2022
Rozvaha
. k30,9.202\ ze dne 1.I0.202I,k3I.I0.202I ze dne2,II.202I
. k 3I.I2.202I ze ďne26.I.2022
Příloha rozvahy
. k30.9.202I ze dne I.I0.202I
. k 3 1 .12.2021 ze dne 2I.I.2022

ÚttolY rozvrh

.

platný pro účetníobďobí202l

Hlavní kniha

. analytická předvaha za obdobi I0l202I ze dne 3.1I.202I
' analytická předvaha za období I2l202I ze dne26.I.2022
Kniha došlých faktur
. k 3LI0.202I, k 3I.12.2021 hospodářská činnost (celkem 3 faktury), k
hlavní činnost (celkem 7 faktur)
Kniha odeslaných faktur
. k 3I.I0.202t,k3t.t2.2021 hospodařská činnost (celkem 13 faktur)

Faktura

.

dodavatelské faktury hlavní činnost č.:22I00l ,221006

3I.12.2021

.
.

dodavatelské faktury hospodářská činnost č. : 1 2 1 00 1 , I2I003
odběratelské faktury hospodářská činnost ě.: 20210I-202110, 202II3

Bankovní výpis
. č,: 1 - 10, 12béžnéhoúčtuhospodářskéčinnosti CS a.s. 321965399/0800
r č.: 1 - 10, I2běžnéhoúčtuČS
a.s.35-032196539910800
. č.: I0,12 úvěrového účtuČS a,s.476864189/0800
účetnídoklad
. č.: 82100i - 821010, 823001 - 821003, 8310001 - 831009, 921001 - 921004,999001
Pokladní kniha (deník)
. hlavní činnosti za období 0I - I2l202I
. hospodářské činnosti za období 01 - I0l202I
. Stop stav pokladní hotovosti pokladny hlavní činnosti k datu 4,IL2021(7:20 hod,) ěinil
4I.037 ,- Kě a souhlasil na pokladní evidenci
. Stop stav pokladní hotovosti pokladny hospodářské činnosti k datu 4.II.202I
(7:25 hoď,) činil 1 5.7I2,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
pokladní doklad
. hlavní činnost příjmové doklady ě.:421001 - 421030
. hospodářská činnost č.: 62|02 - 62110
Inventurní soupis majetku a závazktt
. složka "Inventarizace majetku a závazkik 3I.I2.202I"
Mzdová agenda
. odměny ělenů představenstva a odměny členůdozorčírady stanovené valnou hromadou
svazku obcí dne 4.I2.20I8
. rekapitulace mezď za období 0I,02,05, 06, 07, 08, 09l202I
účetrrictníostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky sestavené k 3I.12.2020, schválené valnou
hromadou svazku obcí 1 .6.202I
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze ďne 20.12.202I na nákup vodovodní přípojky, ěást}. a3.,prodávajicí
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., kupujícíEKOSO, svazek obcí
Smlouly nájemní
. Smlouva pachtovní ze dne 16.12.202I, propachtovatel EKOSO, svazek obcí, pachtýř
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Dohody o provedení práce
a ze dne 1,1 ,202l naadministrativní chod svazku obcí EKOSO
. ze dne 1.1 ,202I na pokladní úkony a administrativní práce
. ze dne 1 .1 .202I na pokladní úkony v hlavní pokladně
. ze dne 1.1.202I naúčetnípráce
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
. Zápisy z jednáni valné hromady svazku obcí konaného dne 8.12.2020, I.6.202I,
7 . I2,202I - nepřezkou máv áno, použito podpůrně
. Zápisy z jeďnání představenstva svazku obcí konaného dne 9,2.202I, I3,4,202I,
] .9 .202I, 9 .I I .202l - nepřezkoum áv áno, použito podpůrně
. Zápis z jednání dozorčírady svazku obcí konaného dne 26.5.202l, Lt2.2021
nepřezkoum áv áno, použito podpůrně
, Zápísy z jeďnáni finančníhovýboru svazku obcí konaného dne 26,5.202I, I.I2.202I -

.

nepřezkoum áv áno, použito podpůrně

zápis o rozhodování jediného společníkav rámci výkonu působnosti valné hromady
EKOSO Trhory Štěpánov, s.r.o. ze ďne 4.5.2021 - nepřezkoumáváno, použito podpŮrně

V kontrolovaném období DSO EKOSO, dle prohlášení předsedy DSO, neuzavřel smlouvu
směnnou, darovací, nájemní, smlouvu o ýpůjčce,qlprose, o nabytí, převodu nebo o zŤizení
práva stavby kpozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku
včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým
majetkem za závazky $zických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
r,ry,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek,

neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o píevzeti dluhu, o pŤevzetí ruěitelského závazku,
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování
majetkol]ch hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO spoleěníkem, nekoupil
ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezŤídll ani nezrušil
příspěvkovou organizaci a organizaění složku, neza\ož1l ani nezrušil právnickou osobu,
neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, uskutečnil pouze veřejné zakázky
malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO EKOSO:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranéní nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

D)

Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO EKOSO za rok 2021 podle § 2 a § 3

č.42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

zákona

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 znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

52,40 oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
c)

21,03 oÁ

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 "Á

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí1 106 895,96 Kč.

DSo

EKoSo

12.04.2022

Podpisy kontrolorů:

[ng. Helena Francová

C,:-/
kontrolor pověřený řizením přezkoumání

Jiří Černovský

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem mamého
uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Zpráva obsahuje výsledky
konečnéhoi dílčíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se předává statutárnímu
zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního
celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

ýsledku přezkoumání hospodaření DSO EKOSO o počtu 7 sttan
č.
byl seznámen a stejnopis 2 pŤevzal, pan Josef Korn, předseda svazku obcí dobrovolného
svazku obcí. Dále předseda svazku obcí dobrovolného svazku obcí převzal v elektronické
podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí DSO EKOSO ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
č.99l20I9 Sb,
S obsahem návrhu zprávy o

Josef Korn
předseda svazku obcí EKOSO

Rozdělovník:
steinonis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeskéhokraje

Ing. Helena Francová

2

1x

DSo EKoSo

Josef Korn

