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Zprhva o vysledku piezkoumfnf hospodaieni

DSO MIKROREGION STREDNI POLABI
lC:71460926

z^ rok2017
Piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi zarok2017 bylo zah6jeno dne

24.07.2011 dorudenim oznhmeni
piezkoum6v qicim org6nem.
Piezkoum{nf

.

.

se

o

zahhjeni piezkoum6ni hospodaieni

zaslandho

uskuteinilo ve dnech:

24.04.2018

27.1L20r7
na zttkladd z6l<ona (,. 42012004 Sb., o piezkoumdv6ni hospodaieni ttzemnich samospr6vnych
celkfi a dobrovolnych svazkri obci, ve zndni pozddj5ich piedpisri a v souladu se z6konem
(,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d).
Piezkoum6van6 obdobi:

01.01.2017 - 31.12.2017

Piezkoumfni probEhlo v sidle DSO:

N6mdstf Republiky 1
289 03 Mdstec Krflovd

Piezkoumfni vykonaly:

- kontrolor povdien;f iizenim piezkoum6ni:
- kontroloii:

Bc. Simona Markovf
Bc. Dana Matijkov{

Zristupci DSO:

Milan Pavlik - piedseda DSO
Flana PratitkovS - ridetni

Povdieni kpiezkoum6ni podle $ 5 odst. I z6l<ota (,. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 z6kona
d. 25512012 Sb., v5e ve zndni pozddj5ich piedpisfi, vydala vedouci Odboru kontroly
Iftajskdho fiadr"r Stiedodesk6ho kraje Mgr. Stdp6nka Dvoi6kov6 Tycovf dne 7.8.2017, pod
d.j. 09823 1/20 1 7/KUSK.

Piedmitem piezkoumfnf jsou dle ust. $ 2 zak. (,. 42012004 Sb., ve zndni pozddjSich
piedpisfi, irdaje o rodnim hospodaieni irzemniho celku, tvoiici soud6st zhv1redneho fdtu podle
zillcona (,.25012000 Sb.,

-

-

ve zndni pozddjSich pr'edpistr, a to:
plndni piijmrh a vydajri rozpodtu, vdetnd pen6Znich operaci tjkajicich se rozpodtovych
prostiedkfi,
finandni operace, tykajici se tvorby apouLiti pendZnich fondri,
n6klady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku,
pendZni operace, tykajici se sdruZenych prostiedkfi vynakl6danych na zdkladd smlouvy
mezi dvdma nebo vice rizemnimi celky, anebo na zdkladd, smlouvy sjinymi
pr6vnickymi nebo fyzickymi osobami,
finandni operace, lfkajici se cizich zdrojfi ve smyslu pr6vnich piedpisri o ridetnictvi,
hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutymt zN6rodniho fondu a s dalSimi
prostiedky ze zakranidi poskytnutymi na zitkladd, mezin6rodnich smluv,
vytidtov6ni a vypoittd6ni finandnich vztahfi ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodtfim krajtr,
k rozpodtrim obci k jinym rozpodtfim, ke st6tnim fondtrm a k dal5im osobdm,
nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku,
nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimZ hospodaii irzemni celek,

zad/

dni a uskutediov6ni veiejnych zaktzek, s vyjimkou irkonfi a

postupft

piezkoumanych orgAnem dohledu podle zvl65tniho pr6vniho piedpisu,

- stav pohled6vek a zfxazki a nakl6d6ni s nimi,
- rudeni zazdvazky fyzickych apr6vnickych osob,
- zastavov6ni movitych a nemovitych vdci ve prospdch tietich osob,
- zitzov\ni vdcnych biemen k majetku fzemniho celku,
- irdetnictvi vedend irzemnim celkem,
- ovdieni pomdru dluhu rizemniho celku k prfirndru jeho piijnfi za posledni 4 rozpodtovd
roky podle pr6vniho piedpisu upravujiciho rozpodtovou odpovddnost.
Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vybdrovym zptrsobem s ohledem na vyznamnost
jednotlivych skutednosti podle piedmdtu a obsahu piezkoum6ni. Pii posuzov6ni jednotlivych
privnich fkonfi se vych|zi ze zndni pr6vnich piedpisfi platnych ke dni uskutedndni tohoto
irkonu.
Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zftkona (,. 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni ridaje,
na kterd se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daf,oveho i6du.
Poslednf kontrolni irkon byl udindn dnem pied6ni
24.4.2018.

zprf:y

o vysledkr,r piezkoum6ni:

A. Pfezkouman6 pfsemnosti
Rozpoitovy vyhled
r na roky 2017 - 2020 plojedn6n shrom6Zddnim Dobrovolndho svazku obci "Mikrolegion
Stiedni Polabi" dne 19.1,2.20|6, zveiejndn dne23.3.207l
Ndvrh rozpoitu
. zveiejndn v dlenskych obcich svazku ve dnech od22.II.2016 do 72.12.2016
Schvfleny rozpoiet
. roku 2017 shromfiddnim Dobrovolndho svazku obci "Mikroregion Stiedni Polabi"
dne 19.12.2016 jako vyrovnany , ztxazn! ukazatele druhovdho a odvdtvov6ho tiiddni
dle rozpodtovd skladby (paragrafy a poloZky), zveiejndn dne I.3.2017
Zhv[reLny it&t
. roku 2016 schv6len shromlLddnim Dobrovoln6ho svazku obci "Mikroregion Stiedni
Polabi" dne 29.6.2017 s vyj6dienim "bez vyhrad". N6vrh zixEredndho irdtu zveiejndn
ve dnech 18,5.2017 do 30.6.2017. Schvdleny zfxdredny ridet zveiejndn dne 30.6.2017 .
Yykaz pro hodnoceni plndni rozpoitu
. k 30.9.2011 ze dne 1 1.10.2017, k 3L10.2017 ze dne 7.11.2017, l<31.12.2017 zasltrn
do CSUIS dne22.1.2018
Yyl<nz zisku a ztrfty
. k 30.9.2011 ze dne 11.10.2017. k 31.12.20\7 ze dne 7.2.2018 zasl6n do CSUIS
dneL2.201,8
Rozvaha
. k 30.9.2017 ze dne 11.10,2017. k 31.12.2017 ze dne 7.2.2018 zasl6na do CSUIS
dne I .2.2018
Piiloha rozvahy
. k 30.9.2017 ze dne 1f .10.2017. k 31.12.2017 ze dne 1.2.2018 zasldna do CSUIS
dne

7

.2.201,8

Uitovy rozvrh

' platny pro rok 2017
Hlavni kniha
. k 3 1. 10.201 7 ze dne 21.11.2017,k 31.12.2017 ze dne 2.2.2018 - dle potieby
Bankovni vypis
. k fdtu (,.20547208710600 vedendmu u GE Money Bank, a.s., od vypisu (,.201111,
ze dne 31.L2017 do wpisu (,. 2017 lI2 ze dne 31.12.2017
Uietni doklad
. k irdtu d. 20547208710600 veden6mu u GE Money Bank. a.s.. od d. IlIl20Il

ze dne 30.1.2011 do L 51121201.1 ze dne 31 .f2.2017
Evidence majetku
' vedena v modulu Goldic k 31.12.2017 dle jednotlivych syntetickfch udtfi
Inventurni soupis majetku a zixazl<ir
. sloZka rnyentarrzace majetku azixazk'ik31,.I2.20I7 -Plan inventur ze dne 22.12.2017
vdetnd prezendni listiny o pro5koleni inventarizadni komise dne 22J22017, piikaz
k provedeni inventarizace ze dne 22.12.2017, inventurni soupisy k 31.12.2011,
Inv entanzadni zorin a ze dne 6.2.20 18

Udetnictvi ostatni
' Protokol o schv6leni ridetni z|vdrky mikroregionu ze dne 29.6.2017
Zflpisy z jednfni orgfnfi dobrovolnych svazkri obci
. ze dne 19.12.2016,29.6.2017,14.I2.20I7 - nepiezkoumdv6no pouZito podpfilnd

V kontrolovandm obdobi Mikroregion Stfedni Polabi, dle prohl65eni piedsedy DSO
neuzaviel smlouvu kupni, smdnnou, darovaci, n6jemni, pachtovni, smlouvu o vypfijdce,
vyprose, o nabyti, pievodu nebo o ziizeni prixa stavby k pozemku ve svdm vlastnictvi, ani
jinou smlouvu o nabyti a pievodu majetku vdetnd smlouvy o nakl6d6ni s vdcnymr prdvy,
nehospodaiil s majetkem st6tu, nerudil svym majelkem za zfnazky fyzickych a pr6vnickych
osob, a to ani v piipadech taxativnd vyjmenovanych v $ 38 odst. 3 zttkona o obcich, nezastavil
movity a nemovity majetek, neuzaviel smlouvu o piijeti a poskytnuti rivdru nebo z6prijdky,
smlouvu o poskl'tnuti dotace, smlouvu o piijeti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu, o pievzeti
ruditelsk6ho zhvazkt, o piistoupenikzdvazku a smlouvu o sdt'uZeni, smlouvu o spolednosti
a poskytovdni majetkoqfch hodnot podle smlouvy o sdruZeni, jehol.je DSO spolednikem,
nekoupil ani neprodal cenn6 papiry, obligace, nevydal komun6lni dluhopisy, neziidil ani
nezru5il piispdvkovou organizacr a organiza(ni sloZku, nezaloLil ani nezruSil pr6vnickou
osobu, neuskutednil majetkovd vklady do pr6vnickych osob, neprovozoval hospod6iskou
(podnikatelskou) dinnost, uskutednil pouze veiejnd zakLzky mal6ho rozsahu.

B. Zji1teni z pfezkoumdni
Pii piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi:
Nebyly zjiStiny chyby a nedostatky.

C. Pln6ni opatienf k odstranEni nedostakrt zjiStdnych:
a) pii dildim_piezkg.qmilli
Nebyly zjiStiny chyby a nedostatky.

b)
Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.

D) Zav6r
Pii pr'ezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabf za rok 2017 podle $ 2 a $ 3
zdkona (,. 42012004 Sb., ve zndni pozddjSich piedpisfi
Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.
($10 odst, 3 pism. a) zttkona (,. 42012004 Sb.)

Upozorndnf na rizika dle $ 10 odst. 4 pfsm. a) zfkona f,. 42012004 Sb., v platndm znEni:
Neuv:idi se.
Podily dle $ 10 odst. 4 pism. b) zdkona E. 42012004 Sb., v platn6m znLniz
a) podil pohleddvelt na rozpodtu irzemniho celku

0,00 u6

b) podil zixazki na rozpodtu fzemniho celku

0,00

o%

c) podil zastaven6ho majetku na celkovdm majetku rizemniho celku

0,00

%o

Koment6i:
Celkovy objem dlouhodobich pohled6vek dini 0,00 Kd.
Celkovy objem dlouhodobychzfxazki dini 0,00 Kd.
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Podpisy kontrolorri:

Odbor internfho auditu a kontroly
150 2 1 Praha 5, Zborovskd I
1

Bc. Simona Markov6

Bc. Dana Matdjkov6

llatq zpr4va q vfsledku piezkqumaul:
- je n6vrhemzprd y o vysledku piezkoum6ni hospodaieni, piidemZ konednym zndnimzprtxy
se st6v6 okamZikem marn6ho uplynuti lhtty stanoven6 v $ 6 odst. 1 pism. d) z6kona
d. 42012004 Sb., k poddni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdiendmu iizenim
piezkoum6ni

ke zji5tdnim uvedenym v tomto n6vrhu je moZno podat pisemne stanovisko ve lhtrtd
do 15 dntr ode dne pied6ni n6vrhu zprttvy, a to kontrolorovi povdien6mu iizenim

-

piezkoumdni na adresu: Krajsky triad Stiedodeskdho kraje, Odbor interniho ar"rditu a kontroly,
Zborovsk6 1 1, 150 2l Praha 5
- tento n6vrh zprdvy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni obsahuje
dildiho piezkoum6ni

i

vlfsledky konedndho

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemZ se stejnopis d. 2 pied6v6 statutdrnimu z6str-rpci
piezkoum6van6ho subjektu a stejnopis d. 1 se zakladd do piislu5n6ho spisu irzemniho celku
veden6ho Odborem interniho auditu a kontroly Krajskdho fiadu Stiedodesk6ho kraje.

o vysledku piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi
o podtu 7 stran byl sezn6men a stejnopis d. 2 pievzal, p. Milan Pavlik, piedseda DSO.
S obsahem zprhvy
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Milan Pavlik
piedseda DSO

pOUnf
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Krflov6

C211460926

dne24.4.2018

Poznfmka:
Uzemni celek

je ve smyslu ust. $ 13 odst. I pism. b)

zitkona (,. 42012004 Sb., povinen
piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkfi uvedenych v t6to zprhvd, o vysledku
piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piisluSn6mu piezkoum6vajicimu
org6nu - Krajskj, iriad Stiedodesk6ho kraje, Odbor interniho auditu a kontroly, Zborovsk6 1 1,
I50 21 Praha 5, a to nejpozddji do 15 dnfi po projedn6ni t6to zpriwy spolu se zdvdrednyrn
fdtem v org6nech irzemniho celku.

Uzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 z6l<ona (,.42012004 Sb., povinen
v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) tt5hoZ zftkona uvdst lhtrtu, ve kterd pod6
piisluSndmu piezkoum6vajicimu orgdnu pisemnou zprfnt o plndni piijatych opatieni a v tdto
lhtrtd pii s luSn6mu piezkor"rm6vaj i cimu o r g6nu uvedenou zpr itvu zaslat.

Nesplndnim tdchto povinnosti se trzemni celek dopusti piestupku podle ustanoveni
g 14 odst. 1 pism, b) a c) zdkona (,. 42012004 Sb. a za to se uloZi fzemniho celku podle
ustanoveni $ 14 odst. 2 zdkona (,. 42012004 Sb. pokuta do vy5e Kd 50.000,00.
Rozddlovnik:
Steinopis

Poiet vftiskri

1

1x

2

lx

Piedfno
Ikajsky fiad
Str'edodeskdho kraje

DSO Mikroregion
stiedni Polabi

Pievzal
Bc. Simona Markovd

Milan Pavlik

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČO: 71460926
Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2017 byl schválen zástupci obcí na shromáždění dne 19.12.2016
jako rozpočet vyrovnaný v paragrafovém a druhovém členění.
Rozbor příjmů a výdajů Mikroregionu Střední Polabí k 31.12.2017 v Kč
Název
Rozpočet
Příjmy
Příspěvky členských obcí
54 000,00
Příjmy z úroků
1 000,00
Příjmy celkem
55 000,00
Výdaje
Zpracování dat a služby souvis.
Nákup ostatních služeb
Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

Skutečnost
51 000,00
195,87
51 195,87

10 000,00
44 000,00
1 000,00
55 000,00

9 401,15
0,00
12,00
9 413,15

0,00
0,00

41 782,72
-41 782,72

Komentář
Členský příspěvek byl zaplacen ve výši 51 000,- obcemi: Činěves, Dobšice, Dymokury, Choťánky, Kněžice, Kouty,
Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Opočnice, Pátek, Sány, Senice, Sokoleč, Vlkov
pod Oškobrhem, Záhornice.
Účelové fondy
Mikroregion netvoří jiné účelové fondy.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Mikroregion neměl v roce 2017 žádné závazky vůči státu.
Doplňující informace o majetku
Stav základního běžného účtu u MONEA Money Bank k 1.1.2017
176 034,34 Kč
k 31.12.2017 217 817,06 Kč
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech
24.4.2018- 25.4.2018. Zpráva je přílohou závěrečného účtu.
Poznámka: účetní výkazy a přehledy hospodaření jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě v Městci Králové,
v kanceláři č. 1.
Za Mikroregion Střední Polabí

vyvěšeno:

Milan Pavlík- předseda

sejmuto:

