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kr2jsky URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ
!9¢1óělenĺ přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
" škroupova 18, 306 13 Plzeň
.

výtisk č. 1
čj: PK-EK/1986/21

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO
Měčínsko, IČO: 68818173
za rok 2021
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
14. 12. 2021 dílčí přezkoumání
14. 04. 2022 konečné přezkoumáni
na základě § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Místo provedení přezkoumáni: OSO Měčínsko
Farní 43, 340 12 Švihov (Měčín)
Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Přezkoumáni vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Blanka VilImcová

-

kontrolorky:
- Ing. Romana Beníšková
-

Ing. Marcela Šroubková

Při přezkoumání byli přítomni:
-

Be. Miloslav Kreuzer - předseda OSO

-

Jana Bendová - účetní DSO

-

Jiřina Hromadová - administrativní pracovnice OSO

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 21. 03. 2022 podle § 5 odst. zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obci (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).
Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 14. 04. 2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.
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Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Bankovní výpis

výdajové položky a je uveden ve sloupci l výkazu pro
hodnoceni plnění rozpočtu FIN 2-12 M.
V souladu s ust. § 11 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb.,
v platném znění, byl zveřejněn rozpočet na rok 2021
na úřední desce Svazku obci Měčínsko dne 8. 12. 2020
a na úředních deskách členských obcí Svazku obcí
Měčinsko.
Návrh Střednědobého výhled rozpočtu Svazku obcí
Měčinsko na roky 2019 - 2023 byl zveřejněn na úřední
desce Svazku obcí Měčinsko od 18. 11. 2020
do 8. 12. 2020 a úředních deskách členských obcích
Svazku obcí Měčľnsko. Na jednání Svazku obci
Měčinsko dne 3. 12. 2020 byl schválen střednědobý
výhled rozpočtu Svazku obcí Měčinsko na roky
2019 - 2023, který byl zveřejněn na úřední desce Svazku
obcí Měčínsko od 8. 12. 2020 a úředních deskách
členských obcích Svazku obcí Měčínsko.
Návrh závěrečného účtu Svazku obci Měčínsko za rok
2020 byl zveřejněn včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření na úřední desce Svazku obci
Měčínsko od 3. 6. 2021 do 12. 7. 2021 a na úředních
deskách členských obcí. Závěrečný účet Svazku obcí
Měčínsko za rok 2020 včetně zprávy výsledku
přezkoumání hospodaření obce byl schválen na jednání
Svazku obcí Měčínsko dne 22. 6. 2021 bez výhrad a
zveřejněn na úřední desce Svazku obcí Měčinsko dne
12. 7. 2021 a na úředních deskách členských. Účetní
závěrka Svazku obcí Měčínsko za rok 2020 byla
schválena na jednání Svazku obcí Měčinsko dne
22. 6. 2021.
OSO Měčínsko mělo tyto bankovní účty
k datu 31. 10.2021:
BÚ ČNB č. 94-3811351/0710 zůstatek 37 416,86 Kč
BÚ ČSOB č. 155368299/0300 zůstatek 131 817,90 KČ
Celkem zůstatek na BÚ účtu 231: 169 234,76 KČ.
Zůstatky souhlasily se stavem účtu 231 uvedených
v rozvaze k datu 31. 10. 2021 a s výkazem Fin 2-12 M
k 31. 10. 2021 řádek č. 6010, SI. 62.
OSO Měčínsko mělo tyto bankovní účty
k datu 31. 12.2021:
BÚ ČNB č. 94-3811351/0710 zůstatek 37 396,86 Kč
BÚ ČSOB č. 155368299/0300 zůstatek 118 293,23 KČ
Celkem zůstatek na BÚ účtu 231: 155 690,09 KČ.
Zůstatky souhlasily se stavem účtu 231 uvedených
v rozvaze k datu 31. 12. 2021 a s výkazem Fin 2-12 m
k 31. 12. 2021 řádek č. 6010, SI. 62.
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výkaz zisku a ztráty
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Kontrolou výkazu Fin 2-12m , který se týkal čerpání
rozpočtu k 31. 10. '2021, bylo zjištěno, že v příjmové
části byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši
96 265,50 kč (ŕ. 4200 si. 43) a ve výdajové části bylo
čerpání výdajů po konsolidaci ve výši 80 118,94 Kč
(ŕ. 4430 si. 43). Výsledek rozpočtového hospodaření
OSO Měčínsko k 31. 10. 2021 byl schodek ve výši
16 146,56 Kč (saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
ř. 4440 sI. 43).
Kontrolou výkazu Fin 2-12M , který se týkal čerpání
rozpočtu k 31. 12. 2021, bylo zjištěno, že v příjmové
části byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši
96 270,83 kč (ŕ. 4200 si. 43) a ve výdajové části bylo
čerpání výdajů po konsolidaci ve výši 93 668,94 Kč
(ŕ. 4430 sI. 43). Výsledek rozpočtového hospodaření
DSO Měčínsko k 31. 12. 2021 byl přebytek ve výši
2 601,89 KČ (saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
ř. 4440 sI. 43).
Kontrolou výkazu zisku a ztráty sestaveného
k 31. 10. 2021 bylo zjištěno, že výsledek hospodaření
běžného účetního období činí 17 417,06 Kč v hlavní
činnosti.
(souhlasí se stavem na rozvahovém účtu Výsledek
hospodaření běžného účtu k datu 31. 10. 2021).
Kontrolou výkazu zisku a ztráty sestaveného

k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že výsledek hospodaření
běžného účetního období činí 3 072,39 KČ v hlavní
činnosti.
(souhlasí se stavem na rozvahovém účtu výsledek
hospodařeni běžného účtu k datu 31. 12. 2021).
Darovací smlouva
K přezkumu byla předložena tato darovací smlouva:
- Darovací smlouva ze dne 27. 7. 2021, město Měčín
(jako dárce), jihomoravský kraj (jako obdarovaný),
předmět smlouvy: poskytnutí peněžitého daru ve výši
50 000,00 KČ na účel " Likvidace následků a obnova
územní Jihomoravského kraje postiženého dne
24. 6. 2021 extrémními bouřkami, tornádem
a krupobitím".
Zápisy z jednání orgánů
Zápis z jednání Svazku obcí Měčínsko ze dne
dobrovolných svazků obcí 8. 12. 2020, č. 42 ze dne 22. 6. 2021, ze dne 8. 7. 2021,
č. 43 ze dne 25. 11. 2021.
Kontrolní výbor a výkonná Zápis z kontrolního výboru Svazku obcí Měčínsko
rada svazku
ze dne 22. 6. 2021 a 25. 11. 2021.
Zápis z jednání výkonné rady Svazku obcí Měčínsko
ze dne 22. 6. 2021 a 25. 11. 2021.
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k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2
písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.)

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 14. 04. 2022

Podpisy kontrolorek:

Ing. Romana Beníšková

Ing. Marcela Šroubková
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Blanka Vilímcová
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání
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Předseda svazku obci prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.
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 na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni obsahuje i výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.
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