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Zpráva o v sIedku p ezkoumání hospoda ení
dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada, lč:

7 122707 5
za rok 2018

p ezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4.10.2018
- 19.2.2019

na základé písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Marianská zahtada v souladu s
ustanovením 42 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znéní pozdějších p edpisri, a
v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení rizemních
samosprávn ch celkri a dobrovoln ch svazkri obcí, ve zněnípozdějších p edpisťr.
Zahájeno bYlo dne 29.06.2018 doručením Oznámtení o zahájeni p ezkoumání hospoda ení
vsouladu s 5 odst. 3 zákonaó.42012004 Sb. as 5 odst.2písm. b)zákonač.255lŽ0l2Sb.,
o kontrole, ve znění pozdějších p edpisri.

MÍsto Provedení p ezkoumání: Dobrovolny svazek obcí Mariánská zahrada
Bukvice 28
506 01 Jičín

Zástupci za Dobrovolny svazek obcí:
- Eliška Formanová - p edsedkyně svazku
- Irrg. Michaela Tourková - ričetní svazku

P ezkoumání vykonaly:
kontrolor pově eny ízením p ezkoum ání:

šarka Šábrtová
kontrolo i:

věra Gilková
Ing. Lucie Holmanová

Pově ení k p ezkoumání ve smyslu 5 č. 420t2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 sb.
rydal Krajsk ri ad Královéhradeckého kraje dne27.6.2018 a 2.1.2019.

p edmět p ezkoumání:

P edmětem P ezkoumání hospoda ení jsou ridaje uvedené v 2 odst. l a 2 zákona ě,420/2oO4 Sb., posouzené
Podle hledisek uveden ch v 3 tohoto zákona. P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno q běroq m zprisobem
s ohledem naq'znamnost jednotliv ch skutečností podlepredmetu a oLsahu p ezkoumani. p iposuzování
jednotliv'- ch Právních kon se vycházi ze zněnipravnrch p edpisri platnych ke dni uskutečnění tohoto tikonu.
Poslední kontrolní rikon (nap . ukončení kontroly na místě nebo wácen| vyžádanych podkladrl, ukončení
Prově ení námitek uplatněn ch ve stanovisku k Náwhu zpráw o v,. sledku p ezkoumání hospoda ení apod,) byl
učiněn dne 19,02.20|9.
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A. P ezkoumané písemnosíí

P i p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada byly
p ezkoumany následující písemnosti:

Evidence majetku
Evidence majetku je vedena v seznamech v počítači.

rnventurní soupis majetku a závazk t
Inventarizace majetku a závazki byla provedena k 31.12.2018. Dále byly ově eny inventurní
soupisy navykaz Rozvaha ťrzemních samosprávnych celkťr avykazované zristatky souhlasí na
tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že
ově ovatelé neměli možnost zťrčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,
nemohou se vyjád it k možnosti vzniku inventárních rozdílťr v této oblasti.

Kniha pohledávek a závazkťI
Evidence p lj atych a vydanych faktur je vedena v knize.

Mzdová agenda
Za období leden až prosinec 201 8.

pokladní doklad
Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období čewenec, zélíi,
listopad a prosinec 2018 v návaznosti na pokladní knihu, prvotní doklady a správnost jejich
zaučtování dle ťrěetního deníku.

Rozpočtová opat ení
Valná hromada schválila rozpočtové opat ení č. I a 2., p edsedkyně svazku schválila
rozpočtové opat ení č.3.
DSO uvedená rozpočtová opat ení zve ejnil na intemetovych stránkách svazku do 30ti dnri od
jejich schválení.
Současně oznámil na u edních deskách člensk;ich obcí, kde jsou rozpočtová opat ení
zve ejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Rozvaha
P edložen v kazRozvaha sestaveny k 30.9. a3LI2.20l8.
Kontrolou ročních obratťr ričt 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, ričetní operace zde
proriČtované jsou v souladu s jejich obsahoq m určením a stanovenymi ričetními postupy.

Schválen rozpočet
RozpoČet na rok 2018 byl schválen na jednání Valné hromady dne t4.12.2Ol7 jako
P ebytkoq v celkové vyši p íjmri 2I0 l25,- Kč, vl dajri 200 000,- Kč. Závazn m ukazatelem
byly stanoveny paragrafy.
DSO zve ejnil návrh rozpočtu na intemetovych stránkách svazku od 20.11. do l4.I2.20I7 a
na ri edních deskách člensk; ch všech člensk; ch obcí po dobu stanovenou zákonem.
DSO zve ejnil schválen; rozpočet na internetovych stránkách svazku dne t2,t 2018.
SouČasně oznrámil na ri edních deskách člensk ch obcí, kde je rozpočet zve ejněn v
elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Pivovarské nám . l?45
500 03 Hradec Králové

)

i



Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
Z KU KHK obdržel svazek neinvestiční dotaci (č. 18RRD02-0024) na realízaci projektu
"Profesionalizace svazku obcí Mariánskázahrada 2018" v celkové výši 100 000,- Kč. Dotace
nesmí přesáhnout 59,89Yo celkoqých výdajů. Celkové naklady na projekt činily 403 301,- Kč.
Příjmy i výdaje jsou označeny ORG.

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na období let 2018 - 2020 byl schválen Valnou
hromadou ďne l4.t2.20l7 .

DSO zveřejnil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na internetových stránkách svazku od
20.II. do 14.12.2017 a na úředních deskách všech členských obcí po dobu stanovenou
zákonem.
DSO zveřejnil schválený střednědobý výhled rozpočtu na internetových strankách svazku dne
l2.I.2018.
Současně oznámil na úředních deskách ělenských obcí, kde je střednědobý výhled rozpočtu
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

úč.trri doktad
Kontrolovány byly účetní doklady včetně jejich náležitostí za období leden až prosinec 2018
v návaznosti na bankovní qýpisy a správnost jejich zaiňtováni dle účetního deníku.

vy,kaz pyo hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolován byl vykaz sestaverry k 30.9 . a3I.12.2018

Y kaz zisku a ztráty
Kontrolován byl vykaz sestaveny k 30.9. a 3Ll2.2018. Kontrolou vazby na q kaz pro
hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zristatky vybranych nákladovych a v nosov; ch
ričtri odpovídají sumám p íslušnych položek RS z vykazuFin-2-I2.

Zápisy z jednání orgánri dobrovolnych svazkrl obcí
Jako podprirny prost edek ke kontrole byl využit zápis a usnesení ze zasedání Valné hromady
ze dne 20.2., 7 .6. a 4.I2.20l8.

závérečn čet
Valná hromada schválila závérečny učet za rok 2017 spolu se zprávou o v; sledku
p ezkoumání hospoda ení a s vy,jád ením souhlasu s celoroěním hospoda ením bez v}hrad
dne 7.6.2018.
DSO zve ejnil návrh závérečného ričtu na internetov;fch stráŇách svazku od 21.5. do
7 .6.2018 a na ri edních deskách všech člens ch obcí po dobu stanovenou zákonem.
DSO zve ejnil schváleny závěreény riěet na internetovych stránkách svazku dne29.6.2018.
Současně oznámil na ri edních deskách člensk;fch obcí, kde je závěrečn; čet zve ejněn v
elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
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B. Zjištění ze závěrečného p ezkoumání

P i p ezkoumaní hospoda ení dobrovolného svazku obcí Marianskázaltada

nebylv ziištěnv chvFv a ne"dostatkv.

Pivovarské nám. 1245
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C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcho zí ro|<y

ne,bvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b)p idílčímp ezkoumání

nebvlv ?iištěnv gbvbv p nedostat,kv.

Pivovarské nám, 1245
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D. Závěr

I. P i p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok
2018

nebvlv ziiŠtěnv chybv a nedostatkv ( 10 odst. 3 písm, a) zákona č. 42012004
sb.).

II. P i p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok
2018

se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č,42012004 Sb,

ilI. P i p ezkoumání hospoda ení - dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada - za
rok 2018

Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následuj ícíukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu zemního celku 0,36 oÁ

b) podíl závazki na rozpočtu irzemního celku 8,85 70

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rizemního celku 0 oÁ

IV. Ově ení poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada k prriměru
jeho p íjm za poslední 4 roky

U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v
17 zákona č. 23l20I7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli
ově ení poměru dluhu svazku k pruměru jeho p íjmri za posledni 4 rozpočtové roky podle
Právního p edpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (p edmět p ezkoumání uvedeny 2
odst. 2 písm. i) zákona č. 42012004 Sb.)."

V. Ostatní sdělení pro p ezkoumávany uzemní celek

Pivovarské nám . 1245
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Mariánská zahrada, dne 19.02.2019

Jména a podpisy kontrolorri zríčastněn ch na p ezkoumání hospoda ení:

šárka Šabrtová
kontrolor pově eny íízením p ezkoum arlí

tí 'aťí

á

W
Ing. Lucie Holmanová

kontrolor

Pokud zďe chybí některé podpisy kontroloru uvedenych na straně l této Zprávy, kte í se
podíleli na q konu p ezkoumání, tak nebyli v době konání závéreéného p ezkoumání již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího p ezkoumaní
hospoda ení dobrovolného svazku obcí Marianskázahrada.

Tato zpráva o vÝsledku p ezkoumání:

- je návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhritě do 15 dnri ode dne p edání zprávy
kontrolorovi pově enému ízením p ezkoumání. konečn;iim zněním zptávy se stává,
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhrity stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zakona
ě.42012004 Sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pově enému ízením
p ezkoumání. Kontrolor pově eny Ťízením p ezkoumání m že v od vodněném p ípadě
stanovit lh tu delší,

- s obsahem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí
Mariánská zalvada o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis p evzal Eliška
Formanová.

V kontrolovaném období ťrzemní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospoda skou činnost, nemá z ízeny penéžní fondy, nevložil
Žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnic fch osob, neobdrže| žádné dotace
z národního fondu, nehospoda il s majetkem státu, neručil za závazkv jinych osob,
neuzav el kupní, směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouw, smlouvu o sdružení
peněžních prost edkri a majetkovych hodnot, smlouvu o zíízení věcného b emene,
smlouvu o tivěru ani nehospoda il s jin mi cízími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která
by měla povahu ve ejné zakazky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepo ídil ani
neprodal žádny finanční majetek.

Pivovarské nám.1245
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Pouče4í:

Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. l písm. b) zákona ě.42Ol20O4 Sb,,
povinen p ijmout opat ení k nápravě chyb a nedostatkri uveden; ch v této zprávě
o q sledku p ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci
p ezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnri po projednání této zprávy
spolu se závěrečn; m ričtem v orgánech zemního celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zžkona č. 42012004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhritu, ve které podá p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění p ijat ch opat ení a v této lh tě p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zas|at.
Nesplněním těchto povinností se zemní celek dopustí p estupku podle ustanovení

14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se utoží rizemnímu celku
podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.42012004 Sb. pokuta do v še 50.000,00 Kč.

P evzal dne: 19.02.2019
Zlt};p6p6
il/ffr$k ob6{

.3*
fie 7l!*í0?

Sulvice lB, {El0l fičfir

Eliška Formanová

p edsedkyně svazku

Rozdělovník :

Stejnopi Počet vytiskri P edáno P evzal

1 1 Mariánská zahrada Eliška Formanová

2 1 Královéhradecky kraj šárka Šábrtova

KONTAKTY:
šárka Šábrtova s s abrt ov a@kr-kral ovehrade c ky . cz

Ing. Lucie Holmanová 736 5218I3 lholmanova@kr_kralovehradecky.cz
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