NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČO: 71460926
Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2020 byl schválen zástupci obcí na shromáždění dne 18.12.2019
jako rozpočet vyrovnaný v paragrafovém a druhovém členění a byl jednou upraven rozpočtovým opatřením.
Rozbor příjmů a výdajů Mikroregionu Střední Polabí k 31.12.2020 v Kč
schválený rozpočet
upravený rozpočet
příjmy
příspěvky členských obcí
51 000,00
51 000,00
příjmy z úroků
1 000,00
1 000,00
příjmy celkem
52 000,00
52 000,00
výdaje
ostatní osobní výdaje
drobný dlouh.hmotný majetek
nákup materiálu
zpracování dat a služby souvis.
nákup ostatních služeb
pohoštění
služby peněžních ústavů
výdaje celkem
saldo příjmů a výdajů
financování

8 000,00

plnění k 31.12.2020
51 000,00
213,23
51 213,23

10 000,00
20 000,00
11 000,00
2 000,00
1 000,00
52 000,00

8 000,00
200 000,00
10 000,00
20 000,00
11 000,00
2 000,00
1 00,00
252 000,00

8 000,00
170 509,00
0,00
9 473,09
0,00
0,00
18,00
188 000,09

0,00
0,00

-200 000,00
200 000,00

-136 786,86
136 786,86

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.
V roce 2020 se koupilo 17 ks dezinfekčních stojanů k využití v členských obcích DSO.
Účelové fondy
Mikroregion netvoří jiné účelové fondy.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Mikroregion neměl v roce 2020 žádné závazky vůči státu.
Doplňující informace o majetku
Stav základního běžného účtu u MONETA Money Bank k 1.1.2020
k 31.12.2020
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

293 431,05 Kč
156 644,19 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020
Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22.4.2021.
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:

Krajský úřad §tředočeského kraje
oDBoR lNrERNíHCIAUD|TU A KoNTR0LY

zborovská l

l502l

1

Praha 5

čj.,

0045621202I/KUSK
SpZn: SZ_087 369/2020/KUSK

Zpráva

Stejnopis č.2

o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO MIKROREGION STŘEOXÍ POLABÍ
Ič:71460926

Za rok2020
Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední polabí zarok2O2Obyto zahájeno dne
30.01.2020 doručenímoznámení o zahájení přezkoumání hospodáření zaslaného
přezkoumávaj ícímorgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 22.4.202I
. lJ.12,2020
na základé zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ťrzemních samosprávných
celkŮ a dobrovolrrých svazků obcí, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.255l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní r*ád).
přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

01.0 1.2020 -

31.12.2020

Náměstí Republiky 1
289 03 Městec Králové

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řizenimpřezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Zástupci DSO:

Milan Pavlík - předseda DSO
Hana Pražáková - účetní

Pověření kpt*ezkoumání podle § 5 odst. l zákona ě. 42012004 Sb., 4 a 6 zákorra
§
§
Č. 25512012 Sb., vŠeve znění pozdějšíclr předpisťr, vyclala vecloucí odboiu internílro
auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 1.7,2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle trst. §

2

zák,

ě.

420l2OO4 Sb.,

ve znění pozdějších

PředPisŮ, Údaje o roČnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného účt,.,iodle
zákona ě. 25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- Plnění příjmŮ a výclajťr rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajících se rozpočtových

-

prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
PeněŽní oPeface, týkajícíse sdružených prostředků vynakládarrých na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlour,y sjinými

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finanČníoperace, týkajícíse cizích zdrojťr ve smysltt právníclr předpisů o účetnictví,
lrosPoclaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodnílro fondu a s dalšími
ProstředkY ze zahraničíposkytnutými na základě nrezinároc]níclr smluv,
vYÚČtování a vypořádání finarrčníclrvztahťr ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůnrkrajťr,
k rozpoČtťrmobcí k jiným rozpočtůnr,ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a lrospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří ťrzenrnícelek,

-

přezkotrmaných orgánern dohledu podle zvláštnílroprávního předpisu,
stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnickýclr osob,
zastavování movitýclr a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zŤizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,

-

- zadáváni a

uskutečňování veřejných zakázek,

s

výjimkou úkonůa

postupťr

Přezkoumání hosPodaření bylo provedeno výběrovým zpťtsobenr s ohledem na významnost
jednotlivých skuteČnostípodle přecln-rěttr a obsahtr přezkounrárrí. při posuzování jeclnotlivých
Právních ťrkonŮ se vyclrází ze znéni právrrich pr'edpisťr platných ke_ clni usktrtečrrěnítolroto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání ťrdaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,
Posledním kontrolním ťtkotrem ve smyslu ustanovení § l2 odst. 1 písm. g) korrtrolního řádu
uČiněným clne 22.04.202I bylo shrnutí kontrolníclr zjištění,-předáňí přezkoumaných
dokumentŮ zástuPcŮm územníhocelku a prohlášení korrtroloia pověieného r,ízením

přezkoumáni, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhted rozpočtu
r na rokY 20l 7 - 2020 Projednán slrromážděním Dobrovolného svazku obcí
''Mikroregion
Střední Polabí" dne 1 9. I2.2O 16, zveřej ně n 23 .3 .20 17
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od 19.Ir.2019 do 19. I2.2OI9
Rozpočtová opatření
' Č.1 schváleno shromáŽděnínr svazku 29.4,2o20,zveřejněno dne I2.5.2020
Závěrečný účet
l roku 2019 schválen shromážděnírn Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion
Střední
PolabÍ" dne25.6.2020 s vyjádr'ením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtuiveřejněn
ve dnech 4,6.2020 do I.7.2020. Schválený závérečnýúčetzveřejněn
dne 1.7. 2020.
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k30.9.2020 ze dne 8,l0.2O2O,k3Lr2.2O20 odeslán do CSUIS dne26,1.2021
Yýkaz zisku a ztrtity
' k30,9.2020 ze dne 8,l0.2020,k3ll2.2o20 odeslán do CSUIS dne 8,2.2O2I
Rozvaha
' k30.9.2020 ze drre 8.10.202o,k3t.12,2020 odeslána do CSUIS dne 8,2.2021
Příloha rozvahy
' k 30.9.2020 ze dne 8.10.202O,k3Ll2,2020 odeslán do CSUIS dne 8.2,2O2I
Účtovy rozvrh
! na rok2020
Hlavní kniha
, k 30.Ir.2020 ze dne 16.12.2020, k 31. 12.2020 ze dne 6,2.2020 dle potřeby
B:rnkovní výpis
' k ÚČtu Č.2054]2087/0600 vedenému u GE Morrey Bank, a.s., od výpisu č.202)ll
ze dne 3I,1.2020 do výpisu č.2O20l12 ze dne 3I.12.2020
účetnídoklarI
' k ÚČtu Č.20547208710600 vedenému u GE Money Bank, a.s., od č. IlIl2020 ze dne
2L1.2020 do č.2ll2l2020 ze drre 31 .I2,2O20
Evidence majetlru
. vedena v modulu majetku Gordic
Inventurní soupis majetku a závazků
' sloŽka inventarizace majetku a závazki obce k 3LI2.2O20 _ plán inventur ze dne
22.12.2020, PŤÍkaz k provedení inventanzace ze dne 22,12.2020, prezenčnílistina
z ProŠkoleníinverrtarizaČní komise dne 22.12,2020, inventurní soupisy majetku
azávazki obce k 3Ll2.2020, Inventarizaění zptávaze dne 6.2.202I
účetnictvíostatní
, Protokol o sclrválení účetnízávérky mikroregionu ze dne 25.6.2020
Dohody o provedení práce
' Ze dne 30.9.2019 v rozsalru 50hodin za provedenou práci - hlavní účetnía správkyně
rozpočtu

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
' Ze dne 18.12.2019 (schválení rozpočtu), 29.4.2020, 25.6,2020 (závěrečný účet,účetrrí
závěrka), 18.12.2020 - nepřezkoumáváno použito podpůrně
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V kontrolovaném období DSO Mikroregion Střední Polabí, dle prolrlášení pr,edsedy DSo,
neuzavřel smlouvu kupnÍ, Stněnnou, darovací, nájemrrí, pachtovtlí, srnlotrvrr o výpůjčce,
výProse, o nabytÍ, převodu nebo o zíizeni práva stavby k pozenrku ve svém vlastnictví,
ani jinou smlouvtt o nabytí a převodtr majetku včetně smlouvý o nakládání s věcnými právy,
nehosPodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem.za závazky fyzických a právnickýóh
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákonao obcícň, nezastávil
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
snrlouvu o poskytnutí dotace, stnlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dlulru, o prČu.ěti
ruČitelskélrozávazku, o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení,snrlouvu o společnosti
a Poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehožje DSO ,pol.čník.,r1,
nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídi1
ani nezruŠilpříspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložil ani nezrušil právnickou
osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskotr
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Dso Mikroregion střední polabí:

při přezkoumání hospodaření

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčímpřezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rol<v
Nebyly zjištěny chyby a rredostatky.

D) Závěr
Při Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední polabí zarok2O2O podte
§ 2a§
zákonač. 42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

3

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§l0 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb)
UPozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb.o v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu ťrzemního celku

0,00 %l

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

0,00'ln

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úzernního celku

0,00 nh

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých poliledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí0,00 Kč.

DSO Mikroregion Střední Polabí 22.04.202I

KRAJSKÝ tjŘeo

Podpisy kontrolorů:

srŘnoočnsKÉHoKRAJE

odbor interního audilq
l

Bc. Dana Matěiková

50

2

l

a

konlrolv

Praha S, ZÁolov{l*a

n'

zenim přezkoumárrí

,'Z*LJ

Bc. Simona Marková

kontrolorka

6

,

- je rrávrlrem zPrávY o výsledku přezkoumání hospodařerrí, přičemž
konečným zrrěním zprávy
se stává okarrrŽikem nrarnélro uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. l písrn. d) zákona
§
Č,42012004 Sb., k Podání Písemrrélro stanoviska kontrólolovi
pověienému řízenínr
přezkoumání
-

ke zjiŠtěnínruvedeným

v tomto návrhu

je

možrro podat písemné stanovisko ve lhůtě
návrlru
,piáuy,
a to kontrólorovi pověr'enému řízenírn
Předání
Přezkottmání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor irrternilro audittr a korrtroly,

do 15 dnŮ ode dne
Zborovská

1

1, 150 21 Praha

5

návrlr zPrávY o výsledku přezkourrrárrí lrospodaření obsalrrrje
dílčíhopřezkournání
-

!,en|o

i

výsledky konečrrélro

- se vYlrotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č. 2 předává
statutárnímu zástupci

Př'ezkoumávarrého subjektu a stejnopis č. 1 se zaklida do příslusného spisu úzernníhocelku
vederrélro Odborern internÍlro audittr a kontroly Klajského úřadir Středočeského
kraje.
S obsairen zPrávy o výsledku přezkoumárrí hospodařerrí
o PoČtu 7 strarr bYl seznámen a stejnopis č. 2 pievzal, p.

DSO Mikroregion Střední polabí
Milan Pavlík, piedseda DSo, Dále
Předseda DSO Převzal v elektrorrické podobě nepodepsanou zprávu o qisledku přezkoumání
lrosPodaření DSO Mikroregiorr Střední Polabí ve strojově čitelnérnformáttr pDF pro
rraplnění
ustatrovení § 4 zákona č. 99120l9 Sb.

MIKROREGION sTŘEDxÍ
,rám.

Milan pavlík
předseda DSO

polrnÍ

Republiky 1,289 03 Městec Králové

,:, r,

D|č:, CTT

l

460927á)

.ourr*
dne22,04.2021

Rozdělovník:
steinonis

I'očet vÝtisků

1

1x

2

1x

Před:ino
Krajský

ťrřad

Převzal

Středočeského kra.ie

Bc. Dana Matějková

DSO Mikroregion
středrrí polabí

Milarr pavlík

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Čj.: 004562/2021/KUSK
SpZn: SZ_087369/2020/KUSK

Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČ: 71460926

za rok 2020
Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020 bylo zahájeno dne
30.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
přezkoumávajícím orgánem.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
 22. 4. 2021
 17.12.2020
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Náměstí Republiky 1
289 03 Městec Králové

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Zástupci DSO:

Milan Pavlík - předseda DSO
Hana Pražáková - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/KUSK.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 22.04.2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
 na roky 2017 - 2020 projednán shromážděním Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion
Střední Polabí" dne 19.12.2016, zveřejněn 23.3.2017
Návrh rozpočtu
 zveřejněn od 19.11.2019 do 19.12.2019
Rozpočtová opatření
 č. 1 schváleno shromážděním svazku 29.4.2020, zveřejněno dne 12.5.2020
Závěrečný účet
 roku 2019 schválen shromážděním Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Střední
Polabí" dne 25.6.2020 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn
ve dnech 4.6. 2020 do 1.7.2020. Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 1.7. 2020.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 k 30.9.2020 ze dne 8.10.2020, k 31.12.2020 odeslán do CSUIS dne 26.1.2021
Výkaz zisku a ztráty
 k 30.9.2020 ze dne 8.10.2020, k 31.12.2020 odeslán do CSUIS dne 8.2.2021
Rozvaha
 k 30.9.2020 ze dne 8.10.2020, k 31.12.2020 odeslána do CSUIS dne 8.2.2021
Příloha rozvahy
 k 30.9.2020 ze dne 8.10.2020, k 31.12.2020 odeslán do CSUIS dne 8.2.2021
Účtový rozvrh
 na rok 2020
Hlavní kniha
 k 30.11.2020 ze dne 16.12.2020, k 31.12.2020 ze dne 6.2.2020 – dle potřeby
Bankovní výpis
 k účtu č. 205472087/0600 vedenému u GE Money Bank, a.s., od výpisu č. 2020/1
ze dne 31.1.2020 do výpisu č. 2020/12 ze dne 31.12.2020
Účetní doklad
 k účtu č. 205472087/0600 vedenému u GE Money Bank, a.s., od č. 1/1/2020 ze dne
21.1.2020 do č. 2/12/2020 ze dne 31.12.2020
Evidence majetku
 vedena v modulu majetku Gordic
Inventurní soupis majetku a závazků
 složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020 – Plán inventur ze dne
22.12.2020, příkaz k provedení inventarizace ze dne 22.12.2020, prezenční listina
z proškolení inventarizační komise dne 22.12.2020, inventurní soupisy majetku
a závazků obce k 31.12.2020, Inventarizační zpráva ze dne 6.2.2021
Účetnictví ostatní
 Protokol o schválení účetní závěrky mikroregionu ze dne 25.6.2020
Dohody o provedení práce
 ze dne 30.9.2019 v rozsahu 50hodin za provedenou práci - hlavní účetní a správkyně
rozpočtu
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
 ze dne 18.12.2019 (schválení rozpočtu), 29.4.2020, 25.6.2020 (závěrečný účet, účetní
závěrka), 18.12.2020 - nepřezkoumáváno použito podpůrně
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V kontrolovaném období DSO Mikroregion Střední Polabí, dle prohlášení předsedy DSO,
neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,
výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví,
ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy,
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti
a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil
ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou
osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2020 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

0,00 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Mikroregion Střední Polabí 22.04.2021
Podpisy kontrolorů:

……………………………………………....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Dana Matějková

Bc. Simona Marková

........................................................................
kontrolorka
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí
o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Pavlík, předseda DSO. Dále
předseda DSO převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění
ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Milan Pavlík
předseda DSO

……….…………………………………
dne 22.04.2021

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

1

1x

2

1x

Předáno
Krajský úřad
Středočeského kraje
DSO Mikroregion
Střední Polabí
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Převzal
Bc. Dana Matějková
Milan Pavlík

