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Zpráva o výsledLu pře7koumání hospodaření

DSo SVAZEK oBCÍ cYKLosTEZKY
li:

75lJ220tr

za rok 2018
Přezkoumáni hospodařeli DSo Svazek obci CYKLoSTEZKY za Íok 20l8 bylo zalrájeno
dne 0l 08 20I8 doručenim oznámeni o zahájeni přezkounláni hospodařeni Zas]aného
přezkounlá vaj icirrr orqánern

Přezkoumáni se usktlt€čuilo ve dnech:

. 27 022011)
.22 ll2018

č .l20i20o4

Sb', o přezkoumáváni lrospodařeni úzennrich samosp|áVných
celků a dobIovo1ných svazků obcj. ve zněni pozdějšich předpisů a vsouladu se zákonenr
č 255/2012 Sb. o kolltrole (kontrolni řád)
na základě záliona

Pl:ezkoumá\,ané

období:

Přez|(ounrání p.oběhlo v sid|c Dso:

Přezkoumálti vyko aly:
. l.6nl16l6 p.',q q v'rzenrlt prezL.'-rrtalr

0l.0l.20l8

-

31.l2.20t8

I"{oři 19
:76 0l N4ělnik

Be' Zuzana svobodová

_ korltroloři

Ále

Zástupci Dso:

Danuše Srnolová - mistopředsedkYně
Monika SnolovÁ' hlaV1li ťlčelni

a

zemanová

Pclvěřeni k přezkounrálri podle \ 5 odv l zakona č '{201200"1 slr' \ 4 a { 6 zákoDa
č ]55/20l2 Sb ' vše ve zněni pozdějšich předpisi]" Vydala r'eclorrc1 Odboru inleťniho atlc1itLl
a konlloly Kra]ského uřadu středoče\Le It' l'raje lrlgr ŠtePal]kiD\ i]iakoVá ']_ýcová
dne l5 8 20l8 pod čj l0ó450/20]t]/Kt]sK

i

sb. !e znčlli Pozdějšicll
ú7cnniho celkLl. 1\oříci součásl uáVěrečného ilčtu pod]e
lákona č 250/2000 sb. r'e zněnl pozdějšich 1liedpisů. a to
' plllěni přijnir a \'ýdajů tozpočlu. \četně peněžnich opelaci lÝka]iclch se rozpočlových
Přcdmětenl přezkountání jsou dle ust

předpisů. údaje o

ročrli hospodařel]j

-S

2 zak

.120/200_1

prostředkú.

finančníopclacc. t\'kajici se tvoÍby a l)ouŽili peněžnich fbndů.
_ náklady a Výnos\' poclnikatclské činnostj ťrzemniho ce]kLr.
- peněžni operace. týlaijci se sdÍuženýclrplostředkil vynakláclanich na zálladě snl]oUvv
n]ezi dvělna nebo \'ice úZefunini celkY. anebo na 7ákladě sn]lol|\ \ 5 in\ mi
'r'a. rr, 'k ' 'r'' |'eou '\ / ť\} '|'' '.cU hl'':
_ 11nančni operace' týkajici se cizich zdrojir l'e snr!slu pr'ávnich piedpisů o účetlictli.
- hospodařeni a nakládáni s prostředliy poskytnrrtýnli zNálodniho fbndu a sdalštnti
plosiředk\'ze Zahlaniči poskytnLltýnli tra zíkIadčnrezinár'odrrich snllrr,,''
- r'vLlčtotáni l Vvpořádáni llnančnich \'zíahúke státnínlLr lozpočlu. k lo7počtůnkrajů'
k rozpočtůnr obci k jirlÝnl r'ozpočtůln. ke slátnirl ibrrdůnr a k dalšinr osobanl.
' nal<lár1áni a Iospodařeni s nlajetliem ve vlaslniclvi úZenrníhocelkU.
_ nak]ádál)i a hospodařenl s lnaiclkenl státLl. s nimŽ hospodaři úzelnni celek'
zaclávání a tlsklllečňo\.áni r'eřejnr:ch zakázek. s r'ýjinlkou irkorrů a postupú
přezkoulllanich ol'gálrenl dohledLr podle zr'1ášiniho plaVniho předpisll.
stav pohledá\,ek a zá\'azkú a naLIádá i s lrinli.
' ručeni za závaztv Íiziclych a prárnickrc| osob.
- zastavováni mol'jt('ch a nel]ro\'i1ých \ěci ve pÍos|ěch 1řeljch osob'
- zřizováni rčcnvcll bielllen l n]ajelku úzen]lriho celkLl.
- ilčetnict\i !edené úZeInllinl cclkonr.
I)iezkounrárli hospodařeni b1,lo pxlvedeno \'ýběrovÝn Způsobenl s ohledcm na \\znan]n(]sL
jednďli\,Ých skLltečnosti podle před]11ětu n obsahu přezkoutláni Při pCJsLlZoVálri jednolli\'\'ch
pr'ar'rl1ch úkonťr se r'ycházi zc znčni pIávnich předpisů platnvch kc dni LlskLltečněni tohoto
ukonu
Podle ustano\,eni .S 2 odsL j zá]iona č ,1:0/2004 sb nebYly piedměleÍn přezkoumáni úda]e.
Jla kleré se VZtahuje Povinnost mlčenljvosli podlc darioVélro iádu

l1]5lcdnin kontloInilI úkonem ve sn]}'s]tl ustanoVelli { l2 odst l pisnr g) kontroLnjho řádLl
rrčiněnýnl dne 27 a2 )'()19 bYlo shtnuti kontlolnich ziištěni. předáni piezkoLln]anÝch
dokunrentťr záslupcům úZe rniho celku a prolrlášeni kontr'olora por,ěienélro řizenin]
I'e/l .1 mar '. /e . rnlrora |a rr .le ie trkorcerl.

A. Přezkoumané písemnostÍ
střednědobý výhled rozpočtlt
' na období roku 20 ló _ 20l8
Pťavidla Íozpočtovéhopťovizoria
. na Íok 20l8 schválena piedsedl1jcl\'em s,''azku dne 29 l2 20l7
Návrh rozpočÍtl
' zveřejněný ve Všech členských obcich DSo
schválený ťozpočet
. valnoLl hÍomadou dne29 j 2018jako schodkový' kryti schodku ze zÍrstatku Zminlllych
lei. závazné ukazatele dle přiloŽel}ého sch\'áIeného návlhu rozpočlu ve výdajich
na jednot1ivé položky k přisjušným paťag.alinr rozpočtovéskladby" zveiejněny
na inteÍnetovÝoh Stránkáclr

DSo

dne

2s 4 20l8

Rozpočtová opatřcní
sohvá]eno Valnou hromadou dne 30 a.' 20l8' zveřejněno na internelových
)uanknc\ DSO dre 1u. 7 2u.8
. č 2 - schváleno předsednictve svazku .:ine 2'1 12' 2018 na základě pověřeni valné
hronrady ze dne 29 ] 20l8 Zveřeiněno na i]lte..e1ovÝch stÍánkách Dso dne
25 I 2019
Závěrečný riče1
. za rok 20l'l. proiednán a schválen Cine ]0 6' 2018 spolll se Zprávoll o \ýsledku
přezkoumáni hospodařerrl 5 11,jádřenirrr 'bez výhrad"' zveře.jněn na intelneto\,ÝcIr
stÍá kách DSo dne 2]. 7 20l8' náVi'h zreřejněn \'e Všech č]enskÝch obcich Dso
Výkaz pro bodnocení plnění íozpočtu
. k28 2 2018zedne2l 3 2018. k31. -1.2018zedne25 4 2018,ki0 9.20l8zedne
I8 ]0 2018. l(_]l 10 20l8zedne2l ll 20l8.k:]l 12 20l8Žedne2Ó l']0]9
Výkaz zisku n ztráty
! k]0 9'20]8zedne25 ]0'20l8'k]1 12 20l8(okamžik sestaveI]i kedni 26 2 20l9)
Rozvaha
. k l0 6 2018 ze dne 23. 7. 2018. k l0 9 2018 ze dnc 25 l0 2018, k ll 12 2018
(okan]žik sestavení ke dni 2ó 2 20l9)
Příloba rozvahy
. k]o 9 2018zcdne25 ]0 20l8.kj1 12 2018(okanlžik sestaveni kedni 26 2 20J9)
(ičtor,ý rozvr'b
. plalný pro ťlčel|iobdobi 20 ] 8
Banliovrrí výpis
. č 2- l 2 k bankov imu iičlu č .lj -506 ] B202ó7l0 ]00 Vedenému u Ko ]elčni bankya s
ť čclni doLlad
. č.FP I k bankovnimu ťlčtuč 4_] _506l 820267/0 L00 \'edenénlu u Konrelčni bankya's'
. Vnitiíi doklady č l - l2 k bankovl]imu úč1uč .1]'50ól320267/0l00 vedenérrru

. . čl -

Kol.er:Ii L1'rl\ " \
. 'vnířní doklad č l ze
dne ]0

Il\

idc

.

Ce nrajer

L

6 20l8 (přeúčtování\'ýsledl<u

hospodařeni za rok 20l7)

FSPNET
lnventrrrni soupis nrajetkn a závazkit
. složka inveĎtarizace nlajetkll a závazků I)So Za rok 2018 - zejména: Plán inventur
Ze Clne 3l ]2 2018" doklad o pr'oŠkolerliinÝentaÍizačnikomise Ze dne 2Í) 1 2a|9"
invenlurni soupisy k ] 1 l2 2018, ]n\'entarizačni zpráva ze dne 2Ó l 20l9
vedena v rrcdulu rnaielku

\l7do\ Á ágelldir
. N1zdo!ý list za lok

20lE

pi N4 s

[1četnictví osÍatni
. Pfotoko] o sch\,áleni ťlčetnizáVěÍky

dnej0 ó 20l3)odeslándocentláln]ho

Dso

Za rok 20l7 (schválena Valnou hromadoLl

systému úče1nichinloÍn]aci

dne]0 7 20l8

Dohody o pt'ovede í pťáce
. Žedne2 ] 20l8Llzavřenaspí l\4 S za účetniprá(e (rozsah do ]00 hodin)
Zápis1' z.jednání or'gánů dolrlovotrrých svazkťr obcí
. zápisy valné hrorrradY ze drre 29 ] 2018' j0 6 2018 (nepřezkoumáváno'

.

poclpťrrně)

zápisY předsedniclva svazku Ze dne
(nepřeŽkoumáVáno.

použito podpů.ně)

29 12

20l-/' 2'1

l

použito

] 20l8. 27 l2

20l8

kontrolovaném obdobi Dso svazek obci CYKLoSTEZKY' d1e prohlášeni
mislopiedsedkyně DSO. neuzavřel s]nIouvu kupni' směnnou. darovaci. nájemni. pachtovni.
sm]ou\'Ll o r'ýpůjčce.výprose' o nabyi, převoclrr nebo o zřizeni prár'a stavby k pozemku
ve svén] vlaslniclVi' ani ji]]oLl snllouVu o nabÍi a převodu maietku včetně sinlouvY
o nakládáni 5Věcnýlrli právy. nehospodaii] s maietkem státu. neručil svýnl majelkeln
za záýazky lyzických a pÍálarickÝch osob. . to ani Ý připadech taxativnč V}ilnenolaných
v \ 38 odst' 3 zákona o obcich' nezastavil movitý a nenlovjtý majclek. neuzavřel snlouvu
o přijeti a poskyillutj úvěru nebo zápťrjčky.srrrlouvu o poskytlluli dotace. smlouvu o přijeti
d(Íace. sn]louvu o převzeti dluhu. o převze1i n]čitelskéhoZávazku. o přistoupen] k Zavazku
a snlouVLl o sdruŽeni. snriouvu o společnosti a poskyto\'án] rrlajetI(ovÝch hodnot
podle slnlotlvy o sdruŽení' jehoŽ je DSo společnikem' nel<oupil ani neplodal cenne papirv,
obligace. nevydal komunálni dluhopisy. nczřidil ani nezl!šil přispěvkoVou L,lgcnizaci
a organi7ačni složkrr' nezaložil ani neznršil plávnickoU osobu. neuskutečnil male1kové vklady
do pr'ávnických osob. neprovozoVal hospodářskou (podnikale]skou) činnost' uskutečnil pouze
veřeiné zakázky malého rozsahu.
\r

B' Zjišténíz přezkoumání
Při přezkollnrá j hospodařeni

Dso Svazek obcí CYKLosTt]ZKY

Nebyly r.jištěny chvbY ll nedostátkl

c' PIněnÍ opatření k odstranění nedostatkŮ zjištěných:
a) uři dílčímnřezkoumání
By|y zjištěnY následltjici chyby a nedostatky

'

pot'ttšeIly niže uvedcÍé předpisY:

.

Záhorr č. 250/2ti00 sb., o ÍozpočtovÝch pťavidleclr Í|zenrlich t'ozpočhi. ve z ění
pozděišíclr předpisů
13
odst.6' n€bot':
s
schválená pÍa\idla rozpočto\ého prol'izoria nebyla zvciejněna V sottladu se zákonenl
Pravidla lozpočtového pIor'izoria |a lok 20lB' schválena valnou hrolnadou DSo rlne

.

29 12 20I7'
NAPRAVENO

nebYla zveřejněna Ila interneto!'ých stránkách sÝaŽkLl

Jiijťlín \)'sÍtlln).il1o

núpravn|hl oPl\lí'L,ní lllk, že P
ť!)z|DčlO\'tha !]'a|i:oťit!
"'!'ilJld
nLl ť()k )0I9 b')'ld:\'ciťj]lčt]Ll ]]l1 !nle|1]tk|'.|.('h sí|'!ínkó(h s|d1k]l!]1e )5' l. )01,

b)

nři přezkoumáni hosnodaření za oředchozí rokv

Nobyly z-iišlčny thyby á nedostatky.

D)

závěr

přezkoumáni hospodařeni DSo Svazek obci CYKLoSTEZKY
podle s 2 a $ 3 zákona a 42ol20a4 Sb. ve zněni pozdějších předpisú

Při

za rok

20]8

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a edostatků zjištěnÝch při dílčim
přezkoumá í' které již byly napťavely.
({ ]0 odst. j pislr]' a) zákona č 420/2004 sb')

Upozoř ěni na ťizik:l dle $ l0 odst.4 písm. a) zákona č.420/2004 sb., v platnénr z

ění|

Neuvádí se.

Podíly dle s l0 odst.4 písm. b) zákona č.42012014 sb.' v platném znění:
a) podil pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,00

b) podi1 závazků na rozpočtu úzen]niho celku

0,00 %

c) podil zastaveného majetku na celkoýém majetku územniho ceiku

0,00 "/"

01,

KolnerItář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek čini 0'00 Kč
Celkový objem dlouhodobých závazků čini 0'00 Kč

DSO Svazek obci CYI(LOSTEZKY 2'7 02 2019
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Bc. ZLlzana Svobodová
Alena Zenranová
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Tato 2pťáva o výsledku přezkoumá i
- 'je náVrhem zpÍáVy o Výs]edku přezkoun]áni hospodaření' přičemŽ koneČnýln zněním zprávy
se stáVá oka]Ižike ] ll]ar'ného uplynuti lhů1y stanovené V os ó odst l pism d) zákona
č' 42ol20a4 Sb' k podáni pisemnóho stanoviska kontrololovi pověřenémrr iizeninr
pie'kournani

-ke zjištěnin uvedenýn] vtomto návlhu 'je ožno podal pisemné stallovisko ve lhťltě
do l5 dnťr ode dne piedárri návrhu zptávy' a to kontroloÍovi pověienému řlzenlln

přezkounráni na adÍesu: KÍajský úřad Středočeského kraje. odbor'interniho auditu a kontÍoly.
Zborovská l l. 150 2l Praha 5
- tento fláVÍh zprávy

dilčiho přezkoumáni

o vÝsledku přezkoun1áni hospodaieni obsahuje i výsledky konečného

se Vyhoto\'uje Ve dvou stejnopisech. přičemž se stejnopis č 2 předává statutárnimu zástupcj
přezkoumávaného subjektu a stejnopis
l se zakládá do přislušného spisu územniho celku
vedeného odborenr intenriho auditu a kontÍoly Krajského úřadu středočeského kraJe
_

č

S obsaheu zprávy o výsledku piezkoumáni hospodařeni

o

počtlr 7 stran byla seznámena

mistopředsedkyně

Danuše smolová

ristopřcdsedkyně

Dso

a

ste.jnopis

Dso svazek obci cYKLoSTEZKY

č. 2

pi

převzala

Danuše Smolová.

sVazek obcí cYKLosŤEZKY
Honn l9 276'1 l']ělnk _

Ča ; a1

Dso

dne

)2 zaL

,rt ndnl

<)
27 02 201

"J

RozděIovník:
SteinoDis

2

Počet vÝtisků

Předáno

lx

Krajský úřad
středoč€ského kraje

lx

DSO Svazek obci

CYKLOSTEZKY

.

Převzal

Bc Zuzana Svo
Danuše smo

[Jpozornění:
Nedodrženi povinnosti dle s 5 odst. 3 zákona o pravidleclr rozpočtovó odpovědrrosti UpozorňÚen]e' že s návrhem Íozpočtu na rozpoČtový rok je úzerrrni ce]ek povinen
zveřejnit i inibrmace o schvá]enén] Íozpočtu na rozpočtový rok předcháze.jicí roku'
na který je předkládán llávíh Íozpočtlt.a o očekávanérrr, nebo skutečnéNplnění
roŽpočlu za předcháze.jíci rok.

.

