
Kra.!sk;ý úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žizkova 1BB2t57,586 01 Jihlava
,,,|Stejnopis č.:

č. 1.: xu*lt 1O114t2O22Ka

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovo!ného svazku obcí svazek obcí pooslAví

se sídlem Nové Veselí 114, 592 14 Nové Veseií, lČO: 72567953
za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2O21 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
Územnímu celku dne 10. listopadu 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č.42ol2o1+db.,
o Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovoiných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
1. Prosince 2a2l jako dílčí přezkoumání a dne 2. února 2a22 jako kónečné přezkournání
na základě Žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen ,,DSÓ") v souladu s § 4 zákona
o Přezkoumávání hospodaření, Posledním kontrolním úkonem, který předcházel Žpracování
tóto zPrávY o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o
kontrolních zjištěních dne 2. února 2022,

Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
PooSLAVí
Nové Veselí 114
59214 Nové Veselí

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 2O215065466 3

Podklady předloži!i:

!ng, Žaneta Hanusová

MVDr. Zdeněk Křivárrek - předseda
Božena uttendorfská - účetní

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o Přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření by-lo provedeno
výběrovým zpŮsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle' předmětu
a obsahu PřezkoumánÍ. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu,

A. VÝsledek přezkournání



při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí POOSLAVÍ nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

B. 3!nění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a 4edostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílěím přezkoumání DSO zarok2O21 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

t. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí POOSLAVÍzarot.2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll. Rizika, která tze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ a která mohou
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna riziRa, která by mohla
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti,

mít

i i i. Fon^něrorré u $<azatele z.! ištěné při přezkoumán í flrospodaření :

Nové Veselí, 2. února2022

Za Krajský úřad Kraje Vysočina
KRAl
KRAJE

ážkot/a i
lng. Žaneta Hanusová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

For.ačení

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
přezkounrání hospodaření, přičemž konečným zněním

podpis kontrolora povéřeného řízením přezkoumání

je současně zprávou o výsledku
se stává okanržikem marného

Forněnovlý l"lkazatel 1-1odnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu a,aQ ok

ó;0o'r;

0,00 %pilffi;i;"á.'aň" *rj;ik; ;; ;íkil; *ájátr,



DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoum ávání hospodaření právo doručit
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávyo výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zlisienrm
a PoŽadovat jeho přiloŽení ke zprávě ovýsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů
ode dne předání návrhu této zprávy.

DSO je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou lnformac! přezkoumávajícímu orgánu tj.
krajskému úřadu kraje vysočina, a to nejpozději do 15 dnů
Po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

DSO je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoum ávání hospodaření
Povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. ,1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, vekteré Podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zpr,ávu
o Plnění Přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Za nePřtletí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
Přezkoumání hospodaření,za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení
lhŮtY, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
Přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše §0 O00 Kč.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 1 stranu.

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o Přezkoumávání hospodaření projednána a . 

jeden výtisk včetně přílohy převzal
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí POOSLAVÍ s tím, že se vzdává práva pooát pisemné
stanovisko Územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne
2. února 2022

MVDr. Zdeněk Křivánek

/,/ 
/4k.kl

*t!:fr"*:,':.i':ir

předseda DSO

RozděIovník:
56

Stejnopis Počet výtisků Fředáno Převza!

1 1x DSO Svazek obcí POOSLAVí MVDr. Zdeněk Křivánek

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly



pŘíuoNa

Fjsg.mr o_stj_vv užité při gřeako u m,full

při cií!čínn přezkounmání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek ohcí
F'0íJSLAV! hy|y vyuržity más !ed uj ící písenn rlostí :

|,lávrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách
čieirských obcí od 9. 11. 202a do 1. 12. 2020
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválený valnou hromadou svazku dne 30. 11, 202a
a zveřejněný na internetových stránkách svazku od 23. 12.2020
Závěnečný účet - návrh za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úředních deskách členských obcí a na internetových stránkách od 4. 5.2021
do ,l, 6. 2021, schválen valnou hromadou dne 31 . 5. 2021 s výrokem - bez výhrad.
§chválený závěrečný účet zveřejněn od 2. 6. 2021 na internetových stránkách svazku
a předán odkaz členským obcím, kde je zveřejněn a kde možno nahlédnout do listinné
podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 3a.9.2021
Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 3a,9.2a21
Rozvaha - sestavená ke dni 3a.9.2021
Příioha rozvahy - sestavená ke dni 30.9.2Q21
H|avní kniha - sestavená ke dni 30.9. ?-021
Kniha clošlých faktur - ke dni 30, 9, 2a21 (faktury č, 300001 - 30001 1)

Faktut,y:
- č.2137 (v KDF č. 300011), dodavatel Božena Uttendoďská lCO 87103087 na Částku
1.210,- Kč vč. DPH za zpracování úěetnictví ze dne 10, 9. 2021, uhrazená bankovním
přerlodem dne 29, 9. 2021 (výpis Fio č. 8), zaúčtováno na účet 518
- e, zozooo2799 (v KDF č. aooooa;, dodavatel Gordic spol. s r.o., !Čo 479a3783 na Částku

3 327,50 Kč vč. DPH za udržovací poplatek ze dne 7. 7. 2021, uhrazená bankovním
převodem dne 15. 7 . zaT (výpis Fio č, 6), zaúčtováno na účet 518
Bankovní výpis - č. 8 (Fio banka) ke dni 30. 9. 2021
Účetní doklady - k výpisům z banky za leden - září 2a21
účetnictví ostainí - Účetní závěrka svazku za rok 2020 schválená dne 31. 5. 2021
Zápisy z jednání orgánů dobrovo!ných svazků obcí:
- Valná hromada: ze dne 30. 11. 2O2a, 31. 5, 2a21
- Fředsednictvo: ze dne 9. 11. 2020, 4. 5. 2021

l9ř! daflší dílčínrrt přezkoulmání 1,1ospor,|aření byly vytlžity následující písernnosti:

Výkaz- pro hodnocení p|nění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 12.2Q21
Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 12.2021
Rozvaha - sestavená ke dni 31. 12.2021
Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31, 12.2021
Kniha doštých faktur- ke dni 31.1?-,2021 (faktury č.300001 - 300015)
Faktura č. 2021050 (v KDF č. 4, dodavatel Městys Nové Veselí, lČo 00294926) na Částku
500 Kč vč. DPH za materiál roku 2Q21 ze dne 24. 11 . 2021, uhrazená bankovním převodern
dne 24. 11.2021 (výpis Fio banky é, 10l2O21)
Bankovní výpis - č. 11 (Fio banka) ke dni 31. 12.2021
Účetní doklady - k výpisům z banky zařijen - prosinec 2021
lnventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12.2021
- Plán inventur ze dne 15. 12,2a21
- Prezenění listina ze školení inventurní komise ze dne 20, 12.2021
- lnventarizaóní zpráva ze dne 25. 1.2022
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Valná hromada: ze dne 22, 11.2021
Předsednictvo: ze dne 25, 10.2021


