
ZAVERECNY UCET ZA ROK 201 O

sVAzEK oBcí PoDBoŘnNsKo v tis.Kč

( podle $ 17 zákona č'25012000 Sb. o rozpoětovy7ch pravid|ech Územních rozpočtťt,
ve znění p.p.

tt Úoa;e o plnění pÍíjmri a vfdajri za rok2010

KomentáÍ
Rozpočet piíjm by| sp|něn' V roce 2010 nebyly rea|izovány
investiční vldaje.

2/ Účelové fondy
Svazek obcí Podboiansko netvoií čelové fondy.

3/ Vyričtování finančních vztah ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtrim veÍejné rirovně

Název Schv.rozp. Upr.rozp. Skuteč' %RU
PRIJMY
Ne NVEST ční prijaté transf. od obcí 320,00 324,66 324,66 100

Ne nvest ční pr|jaté transf.od kraju 0,00 0,00 0,00 0

Prímy z Úroku 8,00 8,00 3,86 48,2

PRIJMY CELKEM 328,00 332,66 328,52 98,8

VYDAJE
ostatní záIeŽitosti poz. komun. 700,00 0,00 0,00 0

ostatní osobní vfdaje 80,00 81,00 79,00 97,5

Knihy, tisk 0,00 19,28 19,28 100

SluŽby ško|ení a vzdělávání 2,65 2,65 100

Nákup s|uŽeb 221,00 221,00 217,43 98,4

Pohoštění 5,00 5,00 2,62 52,3

Nákup materiá|u 0,00 116,84 1 16 ,84 100

Cestovné 0,00 0,44 0,44 100

SluŽby pen ěŽ,ustavŮ 2,00 2,00 0,30 14,9
opravy a udrŽován í 0,00 12,44 12,44 100
VYDAJE CELKEM 1008,00 460,65 450,99 97,9
sALDo PRIJMŮ A VrDAJÚ -680,00 -127,99 -122,47 95,7

VyuŽito Vráceno

Dotace Svazku obcí PodboĚansko nebyly V roce 2010 poskytnuty.



4lZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření So Podbořansko za rok201l
Přezkoumání SoP za rok 2010 se uskutečni|o ve dnech: 6'10,2010,4.5'2011
- kontro|or pověřený řízením přezkoumání: Blanka Vašatová
- evid.č. 2135|2011 /KUUK
- jednací č. 164/KoN l201o
VýsIedek přezkoumání:
l.Přezkoumání hospodaření ÚSC DSo Podbořansko za rok2O1o
neby|y zjištěny chyby a nedostatky / S 10 odst.3 písm.a)zákona č,.42012004 sb.)

|l. Při přezkoumání hospodařeni Úsc DSo Podbořansko za rok2010
Neby|a zjištěna rizika dle $ 10 odst.4 písm.a)zákona č,.42012004 Sb.

||l. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSo Podbořansko zarok2O1O
By|y zjištěny dle $ 10 odst.4 písm.b) zákona č,'42012004 Sb.nás|edující podí|y
a) podí| poh|edávek na rozpočtu územního ce|ku 0,00%

b) podí| závazkŮ na rozpočtu Územního ce|ku 0,00%

0,00%c) podí| zastaveného majetku na celkovém majetku Úc

5/ Majetek soP PodboÍanska
Stav k 31.12.201A Kč
Finanční prostredky na bank.učtech 1231l 828.146,79
Drobny dlouhodoby nehm.majetek /0 181 19.520,00
Nedokončeny d|ouh. hmotny majet ekl042l 476.000,10
CELKEM 1.323.666,99

6/ Návrh na usnesení:
Va|ná hromada schva|uje ce|oroční hospodaĚeníSvazku obcí Podboňansko azáv
čet Svazku obcí Podboiansko bez vfhrad.
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Zpracovala: Hessová Judita
Účetní So Podboianska

Ve Vroutku dne: 6.5.2011

Vyvěšeno dne: 1 1 -#5- ?ffix1
,J

Město/obec/ 4,r{#Ů LlY ť /*
Schváleno VH dne:
Usn.č.

Schvá|iI: Brda Miroslav
predseda So Podboťansko

Sejmuto dne:

Razítko
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Krajshý úřad Usteckého kraje

Velká Hradební 311Bt4B, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 213512A11/KUUK

Jednací čís|o.. 164lKoN/2010

Stejnopis č' 1

zpnÁvn
o v1fsledku pÍezkoumání hospodaÍení

dobrovo|n svazek obcí DSo PodboŤansko , |Č:71175369
za rok2010

Zpráva o vfs|edku pÍezkoumání hospodaiení by|a vypracována na zák|adě Zápisu z dí|čího
pÍezkoumání hospodaÍení a na zák|adé vfsledku konečného pňezkoumání
hospodaiení'

PÍezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6.10.2010
- 4.5.2011

na zák|adě $ 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích.

PŤezkoumání proběhlo v DSo PodboŤansko se sídlem Nám. Míru í66, 439 82
Vroutek.

Pňezkoumání vykonala:

- B|anka Vašatová - kontro|or pověienyi iízením piezkoumání

Zástupci zemního samosprávného celku:
- Miroslav Brda - piedseda DSO
- Libuše Moravčíková - tajemnice
- Judita Hessová - četní



A. Pňezkoumané písemnosti

Pri prezkoumání hospodaňení USC DSo PodboĚansko
zákona č.420Í2004 Sb.

by|o postupováno d|e s 2 a s 3

I' Vfběrov m zprisobem byly prověŤovány nás|edující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti

zveťejněn v souladu s $ 39 ods't.4 zákona e.ffi
pozdějších piedpisťr, ve všech č|enskfch obcích, návrh rozpočtu na
rok 2010 byl projednán a schválen VH dne 8.12.2oog

Rozpočtová opatren í rozpočtové opatrení k 30 .9.2010 neby|o ust<utéereno
rozpočtové opatrení č. 1 schváIeno Va|nou hromadou dne 7 .12.2010.a
zapracováno do vykazu F|N 2 - 12 M
zpracován na roky 2008 - 2012, dne7.12.2Oto sffi
hromadou rozpočtovy Vyh|ed na rok 2013

Schvá|env rozpočet bv| zapracován Ve sholny-ch částkách do V'i
Závěrečny učet zveĚejněn v sou|adu s $ 39, odst. 6 zákonaffi

pozdějších piedpis , ve všech členskfch obcích, projednán a
schvá|en VH dne 8.6 .201 0 s vyjádrením souh|asu s ce|oročním
hospodaien ím bez vvhrad

Bankovn í vypis k 30.9.2010 a k 31 .12.2010 odsouhrasenffi
na SÚ zsl -zaÚ

Faktura pruaté faktu ry za měsíc Cerven aŽ prosinec 2010 a Vydané faktury do
rosince neby|y Žádné vvdánv30. 9.201 0, od ríina do

H|avní kniha k 31 .12 2A1A
Inventurn í soupis
maietku a závazkŮ

k 31'12.201 0 - pŤíkaz predsedy Svazku ob
7.12.2010, h|avní invgnta rizační zápis ze dne 4.1 .zar

Kniha doš|vch faktur k 30.9 .201 0 a k 31 .12.2010
Kniha odeslanych
faktur,

k 30.9 .201 0 a k 31 .12.2A1A

Prí|oha rozvah k 30.9 .2A1 0 a k 31 .12.ZUA
Rozvaha k 30.9 .2010 a k 31.12.2010
Učetní dok|ad za měsíce červe n aŽ záŤí 201a, ríje n aŽ prosinec 2u0
Učtovv rozvrh latn ro rok 2010
Vykaz pro hodnocení

|nění rozpočtu
k 30.9 .201 0 a k 31 .12.2010

VÝkaz zisku a ztrát k 30.9 .2A10 a k 31.12.2010
Stanovy a osvědčení
o registraci
dobrovolnych svazku
obcí

Stanovy Svazku obcí PodboĚansko ze
Podboiany, očihov, Podboiansk Rohozec, Lubenec, b|šany, Kryry,
B|atno, Vroutek, Nepomyš|, Krásnf Dvťlr, Petrohrad). Registračni |ist
ze dne 2.6.2003 a 31,1,2007 (změna pňedsedv svazku). 

-
Dohody o provedení 2 dohody o provedení práce uzavťená

12.1 .2010
Vnitrní predpis a
směrnice

p|atné pro rok 2010

Zápisy zjednání
orgánu dobrovoInych
svazku obcí

dne 8.1 2.2A09, 12.1 .,8.6., T .12.201 0
Podboransko ze dne g .2.,9.3., 1 0. S., T .9.,

zápisy z Va|né hromady ze
zápisy z Rady Sva zku obcí
16. 11 .2010

Zápisy d ozorčí rad zápisY ze zased ání dozarčí r{Ize dne 9.
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II. Zástupce usc Dso Podbořansko proh|ašuje, že:

. DSo nemá zastavený majetek,

. DSo nemá zřízena věcná břemena,
o DSo neuskutečni| Žádné akce, podléha1íci zadávacímu řízení d|e zákona

č,.13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
o DSo nesdruŽuje prostředky,
o DSo neprovozuje hospodářskou činnost,
o DSo není zřizovate|em příspěvkové organizace,
o DSo není zřizovate|em organizační sloŽky,
o DSo neobdrŽe| Žádné prostředky z Národního fondu ani ze zahraniči,
. DSo nemá majetkovou účast na podnikáníjiný'ch osob,
o DSo nehospodařís majetkem státu.

B. zj.štění z konečného díIčího pÍezkoumáni

Pri prezkoum ání hospodarení Úsc DSo Podboransko

neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

c. Plnění opatĚení k odstranění nedostatku

a) zjištěn)rch v minulych letech

- neby|y zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěnych pÍi díIčím pĚezkoumání za rok 2010

neby|y z1ištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

l. PÍi pŤezkoumání hospodaŤení Úsc oso PodboÍansko za rok 2010

nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 písm. a) zákona é.42012004 sb.)
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ll' Při přezkoumání hospodaření Úsc DSo Podbořansko za rok20,|0

neby|a zjištěna rizika d|e $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb.

Il|. Při přezkoumání hospodaření Úsc oso Podbořansko

byly zjištěny dle $ 10 odst' 4 písm. b) zákona č.42012004 sb.

a) podí| poh|edávek na rozpočtu Územního ce|ku

b) podí| závazkŮ na rozpočtu územního ce|ku

c) podí|zastaveného majetku na ce|kovém majetku
územního ce|ku

za rok 2410

následující podíIy

0,00 %

ffix
0,00 %

DSO Podboransko dne 5.5.2011

Podpisy kontrolora:

B|anka Vašatová

kontro|or pověreny rízením prezkoumání

/Í; , ''/ ,r
ť/tL,,Zz{t77-

S obsahem zprávy o vysledku pňezkoumání hospodarení USC DSo Podboransko
počtuístran by| seznámen a jeho stejnopis čís|o 1 obdrŽe|

Dne: 5.5,2011

Miroslav Brda

predseda DSO

Rozdělovník :
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Stej nopis Počet vytiskri Predáno PÍevzaI

1 1

Dobrovolny svazek
obcí DSo
Podboransko

Miroslav Brda

2 1

KU UK

oddě|ení PHo
B|anka Vašatová

Poznámka:

Tato zpráva o vys|edku pňezkoumání je současně i návrhem zprávy o vfs|edku
prezkoumání hospodaiení, ktery obsahuje i vfs|edky konečného dí|čího piezkoumání.
Konečnym zněním zprávy se stává okamŽikem marného up|ynutí lhťrty stanovené v $ 6 odst.
3 písm. |) zákona č. 420|2004 Sb., k moŽnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi
pověčenému ňízením pňezkoumání na adresu Krajského rjňadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č' 42o|2oo4sb',
povinen piijmout opatĚení k nápravě chyb a nedostatkŮ uveden1/ch v této zprávě o vys|edku
prezkoumání hospodaiení a podat o tom písemnou informaci pĚís|ušném pĚezkoumávajícímu
orgánu (Krajsk1/ Úrad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118t48,4oo 02 Ústí
nad Labem), a to nejpozději do 15 dn po projednání této zprávy spo|u se závěrečnlm
učtem v orgánech rjzemního ce|ku.

Územní ce|ek je dále ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 2 záKona č.42o|2oo4 Sb.,
povinen vinformacích pod|e ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést |hťrtu,
ve které podá piís|ušnému pťezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění piijat ch
opatťení a v této |hŮtě prís|ušnému pňezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesp|nění těchto povinností |ze uloŽit zemnímu ce|ku d|e ustanovení $ 14 písm.
f)' g), h) zákona č,. 42012004 Sb. poiádkovou pokutu aŽ do vfŠe 50 000 Kč.
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