ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČO: 71460926
Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2018 byl schválen zástupci obcí na shromáždění dne 14.12.2017
jako rozpočet vyrovnaný v paragrafovém a druhovém členění.
Rozbor příjmů a výdajů Mikroregionu Střední Polabí k 31.12.2018 v Kč
Název
Rozpočet
Příjmy
Příspěvky členských obcí
51 000,00
Příjmy z úroků
1 000,00
Příjmy celkem
52 000,00
Výdaje
Zpracování dat a služby souvis.
Nákup ostatních služeb
Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

Skutečnost
51 000,00
239,11
51 239,11

25 000,00
26 000,00
1 000,00
52 000,00

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

0,00
0,00

41 825,96
-41 825,96

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 2018 žádné závazky vůči státu.
Doplňující informace o majetku
Stav základního běžného účtu u MONETA Money Bank k 1.1.2018
k 31.12.2018
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

217 817,06 Kč
259 643,02 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20.3.2019.
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
Milan Pavlík- předseda

schváleno na shromáždění zástupců obcí dne 6.6.2019

Zborovsk6

11

15021 Praha

5

Stejnopis

SpZn: 05390812018/KUSK

Cj.:

d.f,

00134612019/KUSK

Zprfxa o vysledku piezkoumdni hospodaienf

DSO MIKRORE,GION STNNUXf POLABi
l(:71460926

za rok 2018
Piezkoumiini hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi zarok 2018 bylo zah6jeno dne

03.08.2018 dorudenim ozndmeni
piezkoum6v ajicim

or

o

zahftjeni piezkoum6ni hospodaieni

zaslaneho

g6nem,

Piezkoumfnf se uskuteinilo ve dnech:
. 20.3.2019

.

5.12.2018
na zikladd zitkona

L

42012004 Sb., o piezkoumfwirni hospodaieni uzemnich samospr6vnych
celkri a dobrovolnych svazkri obci, ve zndni pozddj5ich piedpisfi a v souladu se z6konem
(,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d).

Piezkoumiryanf

obdobi:

Piezkoum6nf probdhlo v sfdle:

01.01.2018 -31.12.2018

DSO Mikroregion Stiednf Polabi
N6mdsti Republiky 1
289 03 Mdstec Kr6lovd

Piezkoum6ni vykonaly:

- kontrolor povdieny iizenim piezkoumdni:
- kontroloii:

Bc. Dana Matijkovi
Bc. Simona Markovf

Zfstupci DSO:

Milan Pavlik - piedseda DSO
Hana PraL,Srkovh - ridetni

$ 5 odst. \ zftkona d,. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 z6kona
ve zndni pozddjSich piedpisfi, vydala vedouci Odboru interniho auditu
kontroly Krajskdho riiadu Stiedodesk6ho kraje Mgr. Stdpanka Dvoi6kov6 Tycovd

Povdieni kpi'ezkoum6ni podle
d,. 25512012 Sb., vSe

a

dne 15.8.2018 pod d.j. 106450/2018/KUSI(.

Piedmitem piezkoumfni jsou dle ust. $ 2 zhk. (,. 42012004 Sb., ve zndni pozddjSich
piedpisri, irdaje o rodnim hospodaieni fzemniho celku, tvoiici soud6st z|vdredneho ridtu podle
zitkonad..25012000 Sb., ve zndni pozddjSich piedpisfi, a to:
- plndni piijmri a vydajri rozpodtu, vdetnd pendZnich operaci tlfkajicich se rozpodtovych
prostiedkfi,
- finandni operace, tykajici se tvorby apouLiti pendZnich fondfi,
- n6klady a vynosy podnikatelskd dinnosti uzemniho celku,
- pen6,Lni operace, tykajici se sdruZenych prostiedktr vynaklddanych na zftkladd, smlouvy

mezi dvdma nebo vice rizemnimi celky, anebo na zdkladl smlouvy s jinymi

pr6vnickymi nebo fyzickymi osobami,

- finandni operace, tykajici se cizich zdrojri ve smyslu prfvnich piedpisfr o udetnictvi,
- hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutymr z N6rodniho fondu a s dalSimi
-

-

-

prostiedky ze zahranidi poskytnutymi na zakladd mezin6rodnich smluv,
vyirdtov6ni a vypoiftd6ni finandnich vztahtr ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodttm krajfi,
k rozpodttm obci k jinym rozpodtfim, ke stdtnirn fondrim a k dal5im osob6m,
nakl6d6ni a hospodaieni s maietkem ve vlastnictviuzemniho celku,
nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimZ hospodaii irzemni celek,
zadtxttni a uskutediov6ni veiejnych zakizek, s vyjimkou irkonfi a postupfi
piezkoumanych orgdnem dohledu podle zvl6Stniho pr6vniho piedpisu,
stav pohled6vek a zhvazkt anakl|dhni s nimi,
rudeni za zfxazky fyzickych a pr6vnickych osob,
zastavov6ni movitych a nemovitych vdci ve prospdch tietich osob,
ziizovtni vdcnych biemen k majetku fzemniho celku.
irdetnictvi vedend irzemnim celkem,

Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vybdrovym zprlrsobem s ohledem na vyznamnost
jednotlivych skutednosti podle piedmdtu a obsahu piezkoumdni. Pt-i posuzov6ni jednotlivych
pr6vnich fkonri se vychfzi ze zndni pr6vnich piedpisfi platnych ke dni uskutedndni tohoto
fkonu.
Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zdkona d,. 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni fdaje,
na kterd se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiovdho i6du.
Poslednirn kontrolnim ukonem ve smyslu ustanoveni $ 12 odst. 1 pism. g) kontrolniho i6du
rrcinenym dne 20,03,2019 bylo shrnuti kontrolnich zjiStdni, pied6ni piezkoumanych

dokumentfi z6stupcfim fzemniho celku

a

niezkoum6ni. Le kontrola na mistd ie ukondena.

prohl65eni kontrolora povdien6ho iizenim

A. Piezko u mane pisemnosti
Stiednddoby vfhled rozPoitu
r na rol<y 2017 - 2020 projedn6n shrom6Zddnim Dobrovoln6ho svazku obci "Mikroregion
Stiedni Polabf" dne 19.12.2016, zveiejndn 23.3.2017
Nfvrh rozpoitu
' zveiejndn od 23.11.2017 do 18.12.2017
Schvrlleny rozpodet
. roku 2018 shromdLddnim Dobrovoln6ho svazku obci "Mikroregion Stiedni Polabi"
dne 14.I2.20I7 jako vyrovnany, z|vazneukazatele druhovdho a odvdtvov6ho tiiddni
. dle rozpodtov6 skladby (paragrafy a poloZky), zveiejndn dne 18.I2.20I7

Zinfreln!,f(.et

.

roku 2017 schvdlen shromsidEnim Dobrovolndho svazku obci "Mikroregion Stiedni
Polabi" dne 19.6.2018 s vyjfdienim "bezvyhrad". N6vrh ztndredneho ridtu zveiejndn
ve dnech 4.6.2018 do 30.6.2018. Schvdleny ztx&ednlf ridet zveiejndn dne2.l.201'8.
Yfkaz pro hodnocenf pln6ni rozpoitu
. k 31,10.2018 ze dne 5.11,.2018, k 3L12.2018 ze dne 2l.l.20lg odesl6n do CSUIS
dne2Ll.2019
Yykrz zisku a ztrdty
. k 30.9.2018 ze dne 3.\0.2018, k 3f.n.2018 ze dne 6.2.2019 odesl6n do CSUIS
dne 6.2.2019
Rozvaha
. k 30.9.2018 ze dne 3.10.2018,
dne 6.2.2019
Pifloha rozvahy
. k 30.9.2018 ze dne 3.10.2018,
dne 6.2.2019

k 31.12.2018 ze dne 6.2.201.9
k

odesl6na do CSUIS

3L12.2018 ze dne 6,2.2019 odesl6na do CSUIS

Uitovy rozvrh

.

platny pro rok 2018

Hlavni kniha
. k 31.10.2018 ze dne 3.12,2018, k 31.12.2018 - dle potieby
Bankovni vypis
. k irdtu (,.20547208110600 vedendmu u GE Money Bank, a.s., od vypisu (,.20181I
ze dne3l.l.2018 do vypisu d.201.8112 ze dne 31 .12.201,8
Uietni doklad
. k ridtu d,.20547208710600 vedendmu u GE Money Bank, a.s., od (,. llll20l8 ze dne
31.1.2018 do d. 2ll2l20l8 ze dne 31.12.2018
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Gordic - dle jednotlivlich syntetickych fdtti
Inventurni soupis majetku a zfvazkir
. sloZka inventanzace majetku a zdvazku^ svazku k 31.12.2018 - Pl6n inventur ze dne
22,12.2018, pifkaz k provedeni inventarizace ze dne 22.12.2018, prezendni listina
o proSkoleniinventarrzadni komiseze dne22.I2.2018, inventurni soupisy k3I.\2.2018,
Inventarizadni zprdva ze dne 6.2.2019
Udetnictvi ostatni
. Protokol o schv6leni ridetni z|vdrky mikroregionuze dne 19.6,2018
Zhpisy z jednfni orgfnfi dobrovolnych svazkri obci
. ze dne 14.12.2017 (schvdleni rozpodtu), 19.6.2018 (z6vdredny irdet, irdetni zhvErka),
5.12.2018 - nepiezkoumdv6no pouZito podptrnd

V kontrolovandm obdobi Mikroregion Stiedni Polabi, dle prohl6Seni piedsedy, neuzaviel
smlouvu kupni, smdnnou, darovaci, n6jemni, pachtovni, smlouvu o vjprijdce, vypLose,
o nabyti, pievodu nebo o ziizeni prhva 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 majetkem za zinazky fyzickych a pr6vnickfch
osob, a to ani v piipadech taxativnd vyjmenovanych v $ 38 odst. 3 zfikona o obcich, nezastavil
movity a nemovity majetek, neuzaviel smlouvu o piijeti a poskytnuti rivdru nebo z6prijdky,
smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o piijeti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu, o pievzeti
ruditelskdho zhvazku, o piistoupenikzdvazku a smlouvu o sdruZeni, smlouvu o spolednosti
a poskytov6ni majetkovych hodnot podle smlouvy o sdruZeni, jehoLje DSO spolednikem,
nekoupil anr neprodal cennd papiry, obligace, nevydal komun6lni dluhopisy, neziidil
ani nezru5il piispdvkovou organizacr a organizadni sloZku, nezaloLil ani nezru5il pr6vnickou
osobu, neuskutednil majetkove vklady do pr6vnickych osob, neprovozoval hospodAiskou
(podnikatelskou) dinnost, uskutednil pouze veiejnd zakiuky mal6ho rozsahu.

B. Zjisteni z pFezkoumdnf
Pii piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi:
Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.

C. Pln6ni opatienf k odstrandni nedostakrt ziiStdnych:
a) pii dfldim piezkoumfni
Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.

b) pii plezkoumSni hospodaienf za piedchozi rokY
Nebyly zji5tiny chyby a nedostatky.

D) Z6vdr
piezkoum6ni hospodaienf DSO Mikroregion Stiedni Polabi zarck 2018 podle $ 2 a
zdkona
(,. 42012004 Sb., ve zndni pozddjSich piedpisri

Pr"i

$

Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.
($ 10 odst. 3 pism. a) zftkona (,. 42012004 Sb.)

Upozorndni na rizika dle $ 10 odst. 4 pfsm. a) zd-kona (.. 42012004 Sb., v platn6m znEniz
Neuv{di se.
Podfly dle $ 10 odst. 4 pfsm. b) zitkona i.42012004 Sb., v platn6m znEniz
a) podil pohled6vek na rozpodtu rizemniho celku

0,,00

o

b) podil zfxazki na rozpodttt tizemniho celku

0100

o/o

c) podil zastavendho majetku na celkovdm majetku irzemniho celku

0100'/o

Komentdi:
Celkovy objem dlouhodobj'ch pohled6vek dini 0,00 Kd.
Celkovy objem dlouhodobychzixazk-t dini 0,00 Kd.

DSO Mikroregion Stiedni Polabi 20.03.2019

Podpisy kontrolorri:

Bc. Dana Matbjkov6

Bc. Simona Markova

kontrolor

nim piezkoumfni

M;
kontrolorka

Tato zprfva o vfsledku piezkoumfni:
- je n6vrhemzprt1y o vysledku piezkoumdni hospodaieni, piidemZ konedn;fm zndnimzpttny
se st6v6 okamZikem marndho uplynuti lhrity stanovend v $ 6 odst. 1 pism. d) zitkona
d. 42012004 Sb., k pod6ni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdiendmu iizenim
piezkoum6ni

ke zji5tdnim uvedenym v tomto n6vrhu je moZno podat pisemn6 stanovisko ve lhritd
do 15 dnfi ode dne piedani n6vrhu zprfivy, a to kontrolorovi povdiendmu iizenim
-

piezkoum6ni na adresu: Krajsky riiad Stiedodeskdho kraje, Odbor interniho auditu a kontroly,
Zborovsk6 11, 150 2I Pruha 5
- tento

n6vrh zprhvy o vysledku piezkoum6nf hospodaienf obsahuje i vysledky konedn6ho

dildiho piezkoum6ni
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemZ se stejnopis d. 2 pied6v6 statut6rnimu z6stupci
piezkoumdvan6ho subjektu a stejnopis d. I se zakl6d6, do piislu5n6ho spisu itzemniho celku
vedendho Odborem interniho auditu a kontroly Krajskdho riiadu Stiedodeskdho kraje.

zpr|vy 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

tu

Milan Pavlik
piedseda DSO

MIKROR.EGTON STN.EDT.Ii

POUNf

n6m" Republiky 1,299 03 MEstec Kr6lovd

I*
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1460926

DIt:

dne 20.03.2019

CZ7 A6A926

Rozd6lovnik:
Steinopis

Podet

vftiskfi

Piedfno

Pievzal

1

1x

Krajsky fiad
Stiedodeskdho kraje

Bc. Dana Matdjkov6

2

lx

DSO Mikroregion
Stiedni Polabi

Milan Pavlik

