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ZAVERECNY UCET ZA ROK 2OO9

sVAzEK oBcí PoDBoŘANsKo v tis.Kč

( podle $ 17 zákonač.25012000 Sb. o rozpočtovfch pravidlech Územních rozpočtťt,

Ve znění p.p.

í/ Údaje o ptnění príjmri a vfdaj za rok 2009

KomentáÍ
Rozpočet príjmťr by| splněn. V roce 2009 nebyly rea|izovány
investiční vyidaje'

2t Úée|ové fondy
Svazek obcí Podboransko netvorí uče|ové fondy'

3/ Vyučtování finančních vztah ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtťrm veÍej né u rovně

,.1
. i,:

{ l1 , í.'.1;
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Název Schv.rozp. U pr. rozp. Skuteč. RU

PRIJMY
Neinvestiční prijaté transí. od obcí 320.00 325,34 325.34 100

Neinvestiční prijaté transf'od kraju 0,00 0,00 0,00 0

Príjmy z uroku 8,00 8,00 6,35 79,4

PRIJMY CELKEM 328,00 333,34 331,69 99,5

VYDAJE
ostatn í zá|eŽitosti poz. kom u n. 800,00 0,00 0,00 0

ostatní osobní vydaje 90,00 80,00 78,00 97,5

SluŽby peněŽních ustavťr 2,00 2,00 0,26 13

S|uŽby ško|ení a vzdělávání 13,57 13,32 98,2

Nákup s|uŽeb 121,00 26,00 13,37 51,4

Pohoštěn í 5,00 5,00 4,7 4 94,8

Neinv.tra nsf. obec. prosp. společn. 0,00 20,00 20,00 100

Cestovné 0,00 0,00 0,33 0

VYDAJE CELKEM 1008,00 146,57 130,02 88,7

SALDO PRIJMU A VYDAJU -680,00 186,77 20'|.,67 108

Vráceno

Dotace Svazku obcí Podboransko neby|y V roce 2009 poskytnuty.



4l Zpráva o v1isledku pÍezkoumání hospodaÍení So PodboÍansk o za rok.2009
Prezkoumání So za rok 2009 se uskutečni|o ve dnech:7'1O.2}og,21.4,2o1o
- kontrolor pověreny rízením Bc.Markéta ostrihonová
- evid'č. 489851201 O/KUUK
- jednací č. 32|KoN/2009
Vyis|edek pňezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

5/M a soP PodboĚanska
Stav k 31.12.2009 Kč

950.619,59
DrobnÝ d|ouhodob}i nehm' majeték /o1 8/ 19.520,00
Nedokončen}i dlouh. hmotn y m,a1etextuu 476.000.10
CELKEM 1.446.í 39,69

6/ Návrh na usnesení:
Valná hromada schvaluje celoroční hospodarení Svazku obcí Podboransko a závěrečn,y
učet Svazku obcí Podboransko bez v1ihrad.
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KrajskÝ urad Usteckého kraje

Vetká Hradebni 3118/48, 400 02 Ustí nad Labem
odbor kontroly

Evidenční čís|o: 48987l2010/KUUK
Jednací čísIo.: 32lKoN/2009

Stejnopis č. 1

ZPRAVA
o vys|edku pÍezkoumání hospodaÍení

dobrovolny svazek obcí PodboÍansko, |C: 71175369
za rok 2009

Zpráva o vys|edku prezkoumání hospodaiení by|a Vypracována na zák|adé Zápisu z dílčího
piezkoumání hospodaĚení a na zák|adě vys|edku konečného pÍezkoumání
hospodaÍení.

PÍezkoumání se uskutečniIo ve dnech:

- 7 .10.2009
- 21 .4.2010

na zák|adé zákona č' 42O]2OO4 Sb., o prezkoumávání hospodarení Územních Samo-

správnych celkťr a dobrovo|nych svazku obcí.

PÍezkoumání proběhlo ve městě Vroutek, Nám. Míru 166,439 82 Vroutek.

PÍezkoumání vykona|a:

- Bc. Markéta ostrihořová - kontro|or pověieny Ťízením prezkoumání

Zástupci uzemního samosprávného ce|ku:
- Miroslav Brda - Predseda DSO
- Judita Hessová - Účetní
- Libuše Moravčíková - tajemnice



A. PÍezkoumané písemnosti

Pri prezkoumání hospodaiení ÚSC DSo Podboransko by|o postupováno d|e $ 2 a $ 3
zákona č,' 42012004 Sb.

|. Vfběrovfm zp sobem byly prověÍovány nás|edující písemnosti:

||. Zástupce Úsc Dso PodboÍansko proh|ašuje, Že:

o svazek nemá Žádny zastaveny majetek'
o SVaZek nemá zŤízena věcná biemena'
o SVaZek neuskutečni|a Žádné akce, pod|éhajÍcí zadávacímu rízení d|e zákona

č, 13712006 Sb., o veĚejnych zakázkách,
o SVaZek nesdruŽuje prostredky,
o svazek neprovozuje hospodáiskou činnost

Druh písemnosti Popis písemnosti

Rozpočtová opatrení Rozpočtové opatrení č. 1 schvá|eno Va|nou hromadou dne 8.12,2009.
RozpočtovÝ vÝhIed Zoracován na rokv 2008 - 2012'
Schvá|eny rozpočet Rozpočet svazku na rok 2009 byl projednán a

hromadou svazku dne 25' 11.2008, zverejněn
obcích .15 dní pied proiednáním a schválením

schvá|en Valnou
ve všech č|enskych
Valnou hromadou.

Závérecny Účet Závěreč,ny učet svazku za rok 2008 projednán Va|nou hromadou dne
16.6.2009 s vyjádiením souh|asu s ce|oročním hospodaÍením bez
vyhrad, zveiejněn ve všech č|enskych obcích 15 dní pred
proiednáním Valnou hromadou.

Bankovní vypis K 30.9.2009 a k
učtu na zťrstatek

31.12.2009. ověrení návaznosti zustatku bankovního
SÚ 231 - Zák|adní běŽnv učet - zustatkv souh|así.

H|avní kniha K 30.9.2009 a k 31.12.2009.
Inventurní soupis
maietku a závazkŮ

Ke dni 31.12,2009 (piíkaz predsedy a jmenování inventarizační
komise ze dne 8.12.2009).

Rozvaha K 30.9.2009 a k 31 .12.2009.
Učetní dok|ad Učetní dok|adv za měsíce červenec, Srpen a zári 2009.
UčtovÝ rozvrh Platnv pro rok 2009.
Yykaz pro hodnocení
plněnÍ rozpočtu

K 30.9.2009 a k 31.12.2009.

Stanovy a osvědčení
o registraci
dobrovolnych svazku
obcÍ

Stanovy Svazku obcí Podboiansko ze dne 24'4'2003 (č|enské obce:
Podborany, očihov, Podboransky Rohozec, Lubenec, B|šany, Kryry,
B|atno, Vroutek, Nepomyšl, Krásny Dvur, Petrohrad). Registrační |ist
ze dne 2.6.2003 a 3,1 .1'2007 (změna predsedy svazku).

Dohody o provedení
práce

Dohoda o provedení práce s tajemnicí svazku ze dne 13.1 .2009 a
dohoda o provedení práce s učetní svazku ze dne 13.1.2009.

Vnitrní predpis a
směrnice

P|atné pro rok 2009.

Zápisy z jednání
orgánťr dobrovolnych
svazkťt obcí

Zápisy zVaIné hromadyze dne 25.11.2008, 13.1., 16'6' a B',l2'2009,,
zápisy z jednání Rady svazku ze dne 16,2., 10.3. , 14.4,,26.5,,29.9,,
13.10. a 12.11.2009;
zápisy zDozorčí rady ze dne 26.5., ,16.6., 12,1,1. a B'12,2009'
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o SVaZek není zŤizovate|em príspěvkové organizace,
O SVaZek není zÍizovaIe|em organizační sloŽky,
. SVaZek neobdrŽe|ažádné prostňedky z Národního fondu ani ze zahraničí,
o SVaZek nemá majetkovou učast na podnikáníjinych osob,
o SVaZek nehospodaií s majetkem státu.

B.Aištění z koneěného dí|ěího pŤezkoumání

Pri prezkoumání hospodarenÍ ÚSC DSo Podboransko

neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

c. Plnění opatňení k odstranění nedostatk zjištěnych

a) pÍi pĚezkoumání hospodaĚení uzemního celku za minulé roky

neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

b) prl dílčím pÍezkoumání za rok 2009

neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

|. PÍi pÍezkoumání hospodaÍení Úsc Dso PodboÍansko za rok 2009

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (s 10 odst. 3 písm. a) zákona i,.42012004 sb.)

||. PÍi pÍezkoumání hospodaÍení Úsc Dso PodboĚansko za rok 2009

nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst.4 písm. a) zákonač,.42012004 sb.

l||. PÍi pÍezkoumání hospodaÍení Usc Dso PodboÍansko za rok 2009

by|y zjištěny d|e $ 10 odst. 4 písm. b) zákon a č. 42012004 Sb. nás|edující podí|y:

a) podí| poh|edávek na rozpočtu uzemního celku 0'00 %

b) pod í| závazkťr na rozpočtu uzemního ce|ku 0'00 %

c) podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku uzemního ce|ku 0'00 %
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Ve Vroutku dne 21 .4.2010

Podpisy kontroloru.

Bc' Markéta ostrihoĎová ,''..\ 1 11 * i
L-|lu'.-.í!'nu.-i

kontro|or pověreny ťízením prezkoumání

S obsahem zprávy o vys|edku piezkoumání hospodaiení ÚSc DSo PodboĚansko o
počtu 5 stran by| seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdze|

Dne. 21.4.2010
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Miroslav Brda

predseda DSO

Rozdělovník :

Stejnopis Počet vytiskrj Predáno PÍevzaI

1
A

I

Dobrovolny svazek
obcí DSo
Podboiansko

Miroslav Brda

2 1

xÚ Út<

oddě|en í PHo
Bc. Markéta ostrihonová
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