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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DoBRovoLNÝ SVAZEK oBCÍ porocÁnÍ
IČz 0976916l

za rok2021
zarok202l bylo zahájeno dne
zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného

Přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Pokocábí

26.07.202I doručenímoznámení

přezkoumáv ajícim orgánem.

o

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

20.09.2021
19.04.2022
na základě zékona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle DSo:

Jiráskova 656
263 0l Dobříš

Přezkoumání vykonali:
_ kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:

- kontroloři:

Zástupci DSo:

Jiří Černovský

Ing. Helena Francová
Ing. Tomáš Havlíček- předseda
Ing. Blanka Marvanová - tajemnice

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. I zákona č,. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zakona
č,. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr. ŠtopantaDvořáková Týcová
dne 28.7 .2021 pod čj. 095448/202I/KUSK.

2 zák, č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást záv&ečného účtupodle
zákonač.25012000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, věetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace' týkajícíse tvorby apoužítípeněŽních fondů,
- nráklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžníoperace' fýkajícíse sdružených prostředků vynakládaných nazákladě smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základé smlouvy sjinými

-

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkqícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniÓí poskytnuými na záklaďě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpoětům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří izemní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazktl anakládání s nimi,
ručenízazávazky szických a právnických osob,
zastavovaní movitých a nemovilich věcí ve prospěch třetích osob'
zÍizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené uzemnim celkem,

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ýběroqým způsobem s ohledem na významnost
jednotliých skuteěností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzovánijednotliqých
právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení $ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 19.04.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného Íizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena'
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
' návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 202I - 2023, doložky o zveřejnění
v členských obcích v zákonem stanoveném termínu
r střednědobý vyhled rozpočtu na roky 202I - 2023, schválen členskou schůzísvazku dne
3.3.202l, zveřejněn rLa WWw striínkách členských obcí od I0'3.202l
a na www.pokocabi.cz od30.4.202I
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria
' schválená členskou schůzísvazku dne I5.2.202t, zveřejněna na www stránkách
členských obcí od 16.3 '202I a na Www.pokocabi.cz od 30.4.202l
Návrh rozpočtu

. narck2l2l
' doložky o zveřejnění v členských obcích v zákonem stanoveném termínu

Schválený rozpočet
' schválen členskou schůzísvazku dne 3,3.202l jako schodkový, schodek kryt finančními
prostředky z minulých let
' Schválený rozpočet zveřejněn na www stránkách členských obcí od I0.3.202I
a na www.pokocabi.cz od30.4.202I
Rozpočtová opatření
l č.1 - schváleno členskou schůzísvazku dne 30.6.202l, zveŤejněno na www.pokocablcz
od30.6.2021
č.2
- schváleno členskou schůzísvazku dne29.9.202I,zveÍejněno nawww.pokocabi.cz
'
od3.9.2021

r [. 3 -

schváleno členskou schůzísvazku

na www.pokocabi.cz od 10.1I.202I

Závérečnýúčet

' za rok

'
.

dne I0.I|.202I,

zveřejněno

s

vyjádřením

2020 schválený členskou schůzísvazku dne 30.6.2021,

"bezvýltaď"

návrh záv&eěného účtuzveřejněn na www.pokocabi.cz 3.5.202I - 3L5.202l, doložky
o zveřejnění v členských obcích v zákonem stanoveném termínu
schválený závěteěný účetzveřejněn na www.pokocabi.cz od30.6.202I
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 31.8.2021 ze dne 8.9.2021
k 3LI2.202l ze ďne20.1.2022

.
.

Yýkazzisku aztráty

.
.

k30.6.2021 ze dne 8.7.2021
k 3 1.12.2021 ze dne 20.1.2022
Rozvaha
. k30.6.2021 ze dne 8.7,2021
. k 31.12.2021ze dne20.1.2022
Příloha rozvahy
. k30.6.2021 ze dne 8.7.2021
. k 3 1.12.2021 ze dne 20.1.2022
Kniha došlých faktur
. k6.8.2021 (celkem 5 faktur)

Faktura

'

dodavatelské faktury č,.:2100000001 - 210000006

Bankovní vypis
' č' 1 - 8,12 základniho běŽného účtuč. 23741423610600 MONETA Money Bank,
a
J

a.s.

Hlavní kniha

.
.

analytická předvaha za obdobi 08l202l
analytická předvaha za obdobi I2l202I

Účetní doklad
. č.: 2110000006'2110000007
Inventurní soupis majetku a závazkfrl
. složka''Inventarizace majetku a závazkťlk 3l.12.2021"
Účetnictví ostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky svazku sestavené k 3I'12.2020, schválená členskou
schůzísvazku 30.6.202|
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí
. Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Pokocábí
ze dne 10.12.2020
Stanovy a osvědčenío registraci dobrovolných svazků obcí
l Stanovy dobrovolného svazku obcí Pokoc ábi ze dne 10. 12.2020
. Úphě znění stanov DSo Pokocábí platné k2l.l2.202l (zména článku 5 Nazev a sídlo
členůsvazku a vklad)
Smlouvy o vkladu majetku
. Notářský zápis č.NZ 82l202I ze dne IL2.202I - rozhodnutí jediného spoleěníka
společnosti Vodohospodařská společnost Dobříš s.r.o. o zvýšenízákladniho kapitálu
vstupem nového společníka- DSo Pokocábí
. Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
Vnitřní předpis a směrnice
l Vnitřní organizačnísměrnice ě. 1 účetnictvíDSo Pokocábí, schválená ělenskou schůzí
svazku 30.6.2021
. Vnitřní organízačnísměrnice č. 2 Finančníkontrola DSo Pokocábí, schválená členskou
schůzísvazku 30.6.2021
. Vnitřní organizační směrnice č. 3 Podpisoý řád DSo Pokocábí, schvá|ená členskou
schůzísvazku 30.6.202I
t Vnitřní organizační směmice ě. 4 upravující postup a rozhodování při zadávání
veřejných zaké.zek, schválená členskou schůzísvazku 30.6.202l
. Vnitřní organizačnísměrnice č. 5 Člensképříspěvky DSo Pokocábí, schválená členskou
schůzísvazku 30.6.202I
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
. zápís z jednáni členskéschůze svazku konaného dne : 15.2.202t,3.3'z02|,30.4.202I,
30'6.202I,29.9.202I' I0.I1.202l,29.II.202I,2LI2.2021 - nepřezkoumáváno, použito
podpůrně
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V kontrolovaném období DSo Pokocábí' dle prohlášení předsedy DSo, neuzavřel smlouvu
kupní, směnnou, darovaci, nájemní, pachtovní, smlouvu o vypůjčce,výprose' o nabytí,
převodu nebo o zÍizenípráva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu
o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnýmí právy, nehospodařil
s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
a to ani v případech taxativně vy'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 převzeti dluhu, o převzetí
ručitelskéhozávazku, o přistoupenikzávazku a smlouvu o sdruŽení, smlouvu o společnosti
a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehožje DSo společníkem,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil
ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložil ani nezrušil právnickou
osobu, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné
zakázky malého rozsahu.

B. zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSo Dobrovolný svazek obcí Pokocábí:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. PIněnÍ opatřenÍ k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedené předpisy:

'

$

Zákon č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znénípozdějších předpisů

nebot':
Kontrolovaná osoba nepředložila požadované podklady ke kontrole. Nebylo doloŽeno:
- zveřejnění návrhu rozpočtu DSo Pokocábinarck2}2l v členských obcích DSo
- zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSo Pokocábí na rck 202l - 2023
v členských obcích DSo
- zveřejnění návrhu závěrečného účtuDSo Pokocábí zarok2020 v členských obcích

8o

NAPRAVENO

Zveřejnění uvedených dokument doloženo při konečnémpřezkoumání.

b)

při nřezkoumání hosn odaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Pokocéhízarok2021podle $ 2 a $
zákonač' 42012004 Sb.' ve znění pozdějšíchpředpisů

3

Nebyly zjištěny chyby a nedostatkyo kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
($ 10 odst. 3 písm. a) zákonač,.42012004 sb')
Upozornění na rlzika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zátkona č. 42012004 Sb.o v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004

Sb.o v

platnóm znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

10,96

o/o

b) podíl závazk.ůnarozpočtu územníhocelku

4,,31o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0'00 7o

Komentář:

Celkoý objem dlouhodobých pohledávek činí0'00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazki činí0,00 Kč.

Dobrovolný svazek obcí Pokocabí 19.04.2022
Podpisy kontrolorů:

r

í;'i.i_r;;r:n i i.ji,l.'Ú
3
S'l'REfrOr-.i.1 iíiHi) KruJE
ocuor internÍho audiťo a konroly
l50 21 Pl.ú'a 5 Zbc;ovská
11
'

Jiří Černovský

kontrolor pověřený Ťizením

Ing. Helena Francová

Tato zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o qýsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona ě. 42012004 Sb', k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim přezkoumání. Zptáva obsahuje vysledky
konečnéhoi dílčíhopřezkoumání.
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Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech' Stejnopis č. 2 se přeďává statutárnímu
zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního
celku vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem návrhu zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Ing. Tomáš Havlíček,předseda
DSo' Dále předseda dobrovolného svazku obcí převzal v elektronické podobě nepodepsanou
zprávu o qýsledku přezkoumání hospodaření DSo Dobrovolný svazek obcí Pokocábí
ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení $ 4 zákona ě.99120Í9 sb.

Ing. Tomáš Havlíček
předseda DSo
dne 19.04.2022

Rozdělovník:
Steinopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

-.-,
Jln
UernovsKy

2

1x

svazek obcí Pokocábí

DSo Dobrovolný
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x

Ing. Tomáš Havlíček

