Svazek obcí Vejprtska
Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
IČO 477 93 040
Registrační list – výpis DSO ČJ.837/SČaKŽÚ/2014
JID: 30124/2014/KÚÚK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Údaje o ročním hospodaření svazku za rok 2016

Předsedkyně : Jitka Gavdunová

1 ) Hospodaření :

Rozpočet Svazku obcí Vejprtska na rok 2016 byl schválen na jednání Valné hromady Svazku obcí
Vejprtska dne 15.12.2015 jako vyrovnaný, kdy celkové příjmy činily 123.000,-Kč a celkové výdaje
123.000,- Kč.
Na jednání Valné hromady dne 8.4.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 25.000,- Kč. Na Valné hromadě dne 24.6.2016 bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 2 ve výši příjmů 5.000,- Kč, výdaje 10.000,- Kč a financování -5.000,- Kč. Na jednání Valné
hromady dne 15.12.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 ve výši 10.000,- Kč na straně
výdajů a financování.

Rozpočtové hospodaření Svazku obcí Vejprtska za rok 2016 skončilo převahou příjmů nad
výdaji ve výši 11.463,76 Kč.
Záporný hospodářský výsledek je ovlivněn zejména účtováním odpisů majetku.

Hlavním zdrojem financování Svazku obcí Vejprtska v roce 2016 byly příjmy za nájemné od
T-Mobile, finanční dar VKKV, příspěvek VSOZ a příspěvky od členských obcí. Výdaji byli zejména
výdaje na dohodu o provedení práce předsedkyně svazku , výdaje dle mandátních smluv, výdaje na
programové vybavení a jeho aktualizace, pohoštění a vedení bankovního účtu.

Průběh účetního období Svazku obcí Vejprtska za rok 2016 byl podrobně sledován na
společných jednáních zástupců členských subjektů, tedy na Valných hromadách SOV ve dnech
8.4.2016, 24.6.2016 a 15.12.2016.

Příjmy
ODPA

POL
4121
4129
3636 2132
3636 2321
6310 2141
PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČET
30000
40000
62000
30000
1000
163000

SKUTEČNOST
30000
40000
62030
30000
12,42
162042,42

Výdaje
ODPA POL
3636 5021
3636 5161
3636 5168
3636 5169
3636 5175
3636 5909
6310 5163
VÝDAJE CELKEM

ROZPOČET
25000
1000
11000
110000
13000
5000
3000
168000

SKUTEČNOST
25000
70
8488,15
100290,80
9991,71
4500
2238
150578,60

2) Účelové fondy :
Svazek obcí Vejprtska netvořil v roce 2016 jiné účelové fondy.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně :
- Svazek obcí Vejprtska neměl žádné závazky vůči státu
- Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány
- Svazek obcí Vejprtska neobdržel v roce 2016 dotaci účtovanou na POL třídy 4

4) Hospodaření s majetkem :
Svazek obcí Vejprtska v roce 2016 nepořídil ani neprodal žádný majetek. Pouze byly
provedeny roční odpisy.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedli na základě žádosti Svazku obcí Vejprtska pracovníci
odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčí přezkum za rok 2016 byl proveden 20. 10.
2016 a závěrečný přezkum za rok 2016 se uskutečnil 10. 4. 2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016 je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.
Závěr : Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vejprtska za rok 2016 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. )

6) Doplňující informace o majetku DSO

-

Stav základního běžného účtu
142.094,94 Kč
Stav hotovosti v pokladně
0 Kč
Výsledek hospodaření
- 65.576,63 Kč
SOV nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu
SOV nemá zastavený majetek

Jitka Gavdunová
Předsedkyně SOV

Ve Vejprtech 24. 5. 2017

Krajski uiad Usteck6ho kraje
Velk6 Hradobni 31 18/48, 400 02 0sti nad Labem
odbor kontroly

JID:

975a7l2O16lKUUK

Jednaci6islo.: 283/KON/2016
Stejnopis a.

1

zpRAvn
o vysledku piezkoumani hospodaieni
dobrovolny svazek obci Svazek obci Vejprtska, lC: 47793040
za rok20'16

Zpreva o visledku pfezkoumenl hospodaieni byla vypracovana na zeklade ZSpisu z dildiho

piezkoumeni hospodaieni

a na

zdkladd visledku konein6ho piezkoum6ni

hospodaieni.
PiEzkoumani se uskutednilo ve dnech:

'

-

29.8.2016
10.4.2017

na zakladd S 42 zakona 6. 128/2000 Sb., o obcich.

Plezkoumani probdhlo v sidle Svazku obciVejprtska, Tylova 6, 431 91 Vejprty.
Piezkoumani vykonala

-

:

Marcela eern6 - kontrolor povdfeni fizenim pfezkoumani

Z6stupci izemniho samosprivn6ho celku:
- Jitka Gavdunov6 - piedsedkynd svazku
- V6ra Valvodove - [detni

Piedmdt piezkoum6ni hospodaieni:
Pfedmetem piezkoumanijsou 0daje o rodnim hospodafeni (zemniho celku, tvoiici soudast
zav6redn6ho iatu podle S '17 odst. 2 a 3 zakona a.250i2000 Sb., o rozpodtowch pravidlech
0zemnich rozpoato, ve zn6ni pozdejgich piedpisi, a to v souladu se zekonem d. 42012004
Sb.,S2odst. 1pism.:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

pln6nipiijmtr a Wdaj0 rozpo6tu vaetn6 pend:nich operaci, tikajicich se rozpodtovych

prostiedkir,
finan6nioperace, tikajicise tvorby a pouziti pen6znich fondir,
naklady a Wnosy podnikatelskd 6innosti (zemniho celku,
pendznioperace, tlikajicise sdru:enych prostiedk0 vynakladanich na zdklad6
smlouw mezi dv6ma a vice 0zemnimi celky, anebo na 26klad6 smlouvy s jinimi
pr6vnickimi nebo fyzicklimi osobami,
finandni operace, tikajici se cizich zdroji ve smyslu pravnich pfedpisfi o i6etnictvi,
hospodaienia nakladani s prostiedky poskytnutimi z Ndrodniho fondu a s dalsimi
prostiedky ze zahranidi poskytnutymi na 26kladd mezinarodnich smluv,
vy0dtovania vypoiaddni finandnich vztah0 ke statnimu rozpodtu, k rozpodtirm krajo,
k rozpoat0m obci, k jin),'m rozpodtom, ke statnim fond0m a k dalsim osobam.

Piedm€tem piezkoumeni dale je dle

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

S 2 odst. 2) zakona 6. 42012004 Sb.:

naklddania hospodafenis majetkem ve vlastnictvi Uzemniho celku,
naklddenia hospodafenis majetkem stetu, s nimz hospodafi izemni celek,
zadavani a uskutedriovdn i vefejnich zakazek, s vyjimkou ikon0 a postup0
piezkoumanlich 0196nem dohledu podle zakona 6. 13712006, o veiejntch zak6zkrch,
ve zn6ni pozdejSich piedpisir,
stav pohled6vek a zevazki a nakleddnis nimi,
tu'eni za zevazky iyzickich a pr6vnick]7ch osob,
zastavov6ni movitych a nemovitych vecive prospech tietich osob,
zfizovani vCcnych bfemen k majetku izemniho celku,
idetnictvi vedene izemnim celkem.

Hlediska piezkoum6ni hospodaieni:
Piedm6t piezkoumani podle ustanovenlS 2 zekofla a.42012004 Sb. se ovdiuje z hlediska:
a) dodrzovenipovinnostistanovenych zvlastnimi prevnimi pfedpisy, zejm6na pfedpisy
o finananim hospodaieni izemnich celk0, o hospodaieni s jejich majetkem,
o i6etnictvia o odm€6oveni,
b) souladu hospodafeni s finandnimi prostFedky ve srovnanis rozpodtem,
c) dodr:eni iaelu poskytnut6 dotace nebo n6vratn6 finandniWpomoci a podminekjejich
pouziti.
d) vdcne a form6lni sprevnosti doklad0 o plezkoum6vanich operacich.
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A. Piezkouman6 pisemnosti

l.

Vyberovim zpirsobem byly prov6iovany nesledujici pisemnosti:

Druh pisemnosti

Popis pisemnosti

Nevrh rozpodtu

Zveiejnen na Ufednich deskach jednotli\.ich obci v souladu se zAkonem
t. 25ol20oo Sb., ve zn6ni pozddjsich piedplsir. Rozpoaet schvalen
Valnou hromadou Svazku obci Vejprtska dne 15.'12.2015 jako vyrovnany
ve

vvii

123 000,- Kd.
d. 1 az a. 3 schvaleno Valnou hromadou Svazku obci Vejprtska dne

Rozpodtove opatleni

Ro

Rozoodtow Whled
Schveleny rozpoaet

8.4.2016, 24.6.2016 a 1 5.12.2016.
Zoracovan do roku 2018.
Rozeps6n dle podrobn6 rozpodtov6 skladby, poiizen shodn6 do Wkazu
FtN 2-'12M.

Z{iv6rednli 06et

BankovniWpis
Faktura
Inventurni soupis
maietku a z6vazk0
Kniha doSlich a
odeslanvch faktur
Pokladni kniha
(denik)
Rozvaha
Udetnldoklad
Udtoui rozvrh
Vikaz pro hodnoceni
Dln6ni rozDodtu
Vvkaz zisku a ztrdtv
Stanow a osveddeni
o registraci
dobrovolnYch svazkU
oocl
Vnitini piedpis a
smernice
Zepisy z jedneni
organ0 dobrovolnYch
svazk0 obci

Zvefejn€n na [fednich deskach jednotlivich obci v souladu se zkonem
a. 25O|2OOO Sb., ve zndni pozdaj6ich pfedpis0. Projedn6n a schv6len
Valnou hromadou Svazku obci Vejprtska dne 24.6.2016 s Wrokem
souhlasu hosoodaieni bez Whrad.
Zirstatek na bankovnim [atu dle bankovniho vtpisu k 30 6. a 31 122016
souhlasil na stav SU 231 - zBU.
K 30.6. a 3'1.12.2016.
inventarizace k 31. 1 2.2016.
K 30 .6. a 31 .12.2016.

Pokladna nenivedena.
K 30.6. a 31 .12.2016.
K 30.6. a 31.12.2016.
K 30.6. a 31.12.20'16.
K 30.6 a 31.12.2016.

K 30.6. a 31.'12.2016.
Smlouva o vzniku svazku ze dne 16.8.1993.

Platne pro rok 20'16.

Zepisy zjednani Valn6 hromady Svazku obci Vejprtska ze dne
15.12.2015. A.4.201 6. 24.6.2016 a 1 5.12.2016.

Reviznikomise

26pis o finandni kontrole ze dne 15.12.2016.

svazku
Udetnizav6rka

Schvdlena Valnou hromadou Svazku obciVeiprtska dne 24.6.2016.
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ll.

Zastupce USC Svazek obci Vejprtska prohlasuje, Ze:

.
.
.
.
.
.
.

svazek obcinema zastaveny majetek,
svazek obci neuskutecnil akce podl6hajici zadevacimu fizeni dle zakona
6. 1322006 Sb., o vefejnych zak6zk6ch ve zn6ni pozd6jSich pfedpisir
svazek obci neprovozuje hospodaiskou dinnost,
svazek obci neni zfizovatelem plisp6vkove organizace,
svazek obci neni zfizovatelem organizadn i sloZky,
svazek obcinemd majetkovou [dast na podnik6nijinich osob,
svazek obci nehospodafi s majetkem stetu.

B. ZjiSt6ni z konedn6ho dildiho piezkoum6ni
Pii pfezkoumani hospodaieni USC Svazek obci Vejprtska

nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.

C. Pln6ni opatieni k odstran6ni nedostatki
a) ziist6nvch v

.

minulich letech

nebyly ziistEny chyby a nedostatky

b) ziiStdnvch pii dildim piezkoumani za rok 2016

nebyly zjiSt6ny chyby a nedostatky

'

D.ZAv6r

l.

Pii pi€zkoumani hospodaieni USC Svazek obci Vejprtska za rok 2016
nebyly ziistany chyby a nedostatky (S 10 odst. 3 piam. a) zekona

ll.

i.

42012004 Sb.)

Pii piezkoumeni hospodaieni oSC Svazek obci Vejprtska za rok 2016
nebyla ziiit6na rizika dle S l0 odst. 4 pism- a) zakona d. 42012004 Sb.

lll. Pii piezkoumani hospodaieni

USC Svazek obci Vejprtska za rok2016

byly ziistCny dle S 10 odEt. 4 pism. b) z6kona

i.

42012004 Sb.

nasledujici podily

a) podil pohledSvek na rozpoitu izemniho celku

0,00 %

b) podilzavazktr na rozpodtu 0zemniho celku

0,00

70

c) podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku
Izemniho celku

0,00

0/o

Svazek obci VeiDrtska dne 10.4.2017
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Podpis kontrolora

:

Marcela eernd
kontrolor pov6ieni iizenim pfezkoum6n

I

S obsahem zpr6vy o \.isledku pfezkoum6ni hospodaleni USC Svazek obci
Vejprtska o podtu 5 stran byla seznamena a jeho stejnopis 6islo 'l obdrzela

Dnet lO.4.2017
Gavdunovd

piedsedkyn6 svazku

Rozd6lovnik
Steinopis

:

Podet
1

2

Wliski

Piedano
Dobrovolnli svazek obci
Svazek obciVeiortska
KU UK

1

odd6leniPHO

Pievzala
Jitka Gavdunovd
Marcela eernd

Pozn6mka:
Tato zprava o visledku piezkoumanije soudasnd i ndvrhem zpravy o vysledku piezkoumani
hospodaieni a obsahuje i vysledky konedn6ho dildiho piezkoumani. Konednim znEnlm
zpr6vy se st6v6 okamzikem marn6ho uplynutilh0ty stanoven6 v S 6 odst. 1 pism. d) z6kona
E. 42012004 Sb., k moZnosti podeni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi pov6fen6mu fizenim
piezkoumdni na adresu Krajskeho uiadu Usteckeho kraje.

je ve smyslu ustanoveni S 13 odst. 1 pism. b) zakona e. 42O|2OO4 Sb.,
povinen piijmout opatieni k n6prav€ chyb a nedostatki uvedenych v t6to zprev6 o
vysledku piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci pfisluSn6mu
Uzemni celek

pfezkoumavajicimu orgdnu,(Krajsky Uiad Usteck6ho kraje, odbor kontroly, Velka Hradebni
3118148,400 02 Usti nad Labem), a to nejpozddli do 15 dnri po projedn6ni t6to zprSvy
spolu se z6v6rednim Uatem v orgenech tizemniho celku,

Uzemni celek je dab ve smyslu ustanoveni S 13 odst. 2 zakona E. 42O|2OO4 Sb., povinen
v informacich podle ustanoveni S13odst. 1pism. b) tehoz zekona uv6st lhfitu, ve kter6
podA pfislu5n6mu piezkoumavajicimu orgdnu pisemnou zpravu o pln6ni piijatich opatieni
a v t6to lhite pfisluSn6mu pfezkoum6vajicimu orgdnu uvedenou zpravu zaalat.

Nesplndni t€chto povinnosti je dle S '14 odst. 1) spravnim deliktem, za kteni se uloii
fzemnimu celku dle ustanoveni S 14 odst. 2l zekona E,420/2004 Sb. pokuta do vyie
50 000 Ka.
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