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ZAVERECNY UCET
Svazku obcí VOK
MNÍŠEK POD BRDY

(dle§ 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtov_vc/1 pravidlec/i územnlc/1 rozpočtů,
ve z11ě11í platných předpisů)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ZA ROK 2019
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zpracovala: Olga Šibl-inová
Učetni Svazku obcí VOK
V Mníšku pod Brdy dne: 19.2.2020

Komentář

k vfsledkUm hospodaření Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdv

za rok2019

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen zastupitelstvem jednotlivých denských obci a členskou schůzi
Svazku obcí VOK dne 12. 12.2018 jako přebytkový. 1. j. na straně příjmu ve výši 2 80-1 951 Kč
a na straně výdajC1 ve výši I 093 300 Kč.
I) Údaje o plnčni přijmi'\ a vÝdaju za rok 2019
.
Schválený
roz1>očet
Ti'ida I - Dariové nríimv

Třída 2 - Nedaríové ofiirm
Třída 3 - Kaoitálové nfiimv
Třída 4 - Přijaté dotace

I

2661
144
2805
1214
150

Přiinn• celkem

Třída 5 - Běžné vvdaie
řída 6 - Kanit.11ové v,•daie
V-í •daie celkem

136''

Saldo: Příjmy - ,, j·dnjc

1-140

Třída 8 • financo,·áni

Přiia1é úvěrv a oůičkv
Snl{nkv úvěrů
Fond rcLerv
Fond sociální
Pros1řcdkv minulvch let

% plněni k
Plněni k 3 I. 12. 2019 upravenému
rozpočtu

Rozpočtová Upravený
opatřeni
rozpočet

794·
79-1

794
794

2661

2721

I 02.3

938
3599
200'
150
2159

938

100
101.7
31
77,6
52.7

955

101
1056

1440

o

-1440

o

3659,

2603

-1440

o

Financováni celkem

o
-

Přebytek ( - l, 1.tn\ta (+I

o

-1163
-2603

.

Údaje o plnčni rozpočtu příjmC1: výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou přílohou tohoto ZU a jsou k nahlédnutí u účetní Vok-u Mnišek pod Brdy
/ výkaz FIN-12/.
Do schváleného rozpoč111 byly během roku promítnuty rozpočto,·é změny rozpočtovými opatřeními.
RO č. I - schváleno čl. scht'1zi VOK dne 28.5.2019
RO č. 2 • schváleno čl .schůzí VOK dne 30. l0.2019
RO č. 3 - schváleno čl. schůzí VOK dne 11.12.20 I 9
K 31.12.2019 disponoval Svazek obcí VOK Mnišek pod Brdy celkovými finančními prostředky \'C
výší 3 556 828.68 Kč. ,, tomto členěni:
· běžný účet č.I 07-4649130297
- běžný účet č. l 07-8899020267
-ČNB

749 796,43
3948 721.55
-I 5-16.53

PŘÍJ _MI'
I n\'csliční transfery- jedná se prispěvky jednotlivých obcí Svazku VOK. kteří se podílejí na
linancován! akce „ Zásobování mnišcckého rcgi;inu - přivaděč Baně'•.
Ncclaňo,·é příjmy- pronájem majetku Vok-u plněn do výše I 00%.
Zhodnoceni příimit
Příjmová strana schváleného rozpočm pro rok 2019 se naplnila do výše 101 .7%.
VÝDAJE
Bězné výdaje Svazku obci VOK byly čerpány v jednotlivých položkách clo vfše schváleného nebo
následně upraveného rozpočtu na rok 2019.
Na údržbu a opravy bylo čerpáno celkem 480 tis. Kč.
Investiční výdaje - ve výši I O I tis. Kč - řešení zásobování vodou lokality Bažantnice
Zhodnocení výclaju
Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného.nebo následnč upraveného ro.rpočtu
Svazku obcí VOK na rok 2019.

DALŠÍ UKAZETELE:
Transfery od obcí pol- 4221

ve výši

937 688.- Kč

ZÁVAZKY
Přel1led závazkú ve sledovaném období je sumarizován ,·c výkazu R0 ✓vaha územních
samosprávných eelki'l, svazku obcí a regionálních raci.
Závazky z obchodního styku k dodavatelům/ účet 32 1.................. 30 522.88.- Kč:
(nezaplacené fa v evidenci k J1.12.2019).
6 800.-Kč
Mzdy zaměstnanci ................................ ..účet 331............. .
Daň srážková ................. ....................... účet 342............. .. 2 400.- Kč
Účet 042- pořízení investičního majetku
Stav tohoto účtu k 31.12.20 I 9 je ve výši I 461 821 - l3ažantnice .
Údaje o hospodaření s majetkem a další linančni operace - výkaz Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
a příloha účet ni závěrky jsou k nahlédnuti u účetní Vok-u na MÚ Mnišek pod Brd).
Výkazy a příloha obsahuji údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
Zpráva o vS,slcclku přezkoumání hospodaření Svazku obcí VOK 1:a rok 2019
Přezkoumání hospodui·ení provádí Krajský úřad Středočeského kraje.odbor linanční kontroly.
Kontrolorem povčřeným řízením přezkoumáním - PhDr. Ladislav Tomášek.
Kontroloři: I lelena Lišková
Komrola provedena dne 17. 2. 2020
Pří přezkoumání hospodaření OSO Svazek obd VOK Mníšek pod Brdy nebyl) z.jištěny chyby
a neclostatf..-y.

Návrh 1wus11ese11í:
Členská sc!t1he Svazku obcí VOK Mníšek pod Brt�)I schvaluje celoroční
hospodaření svazku a závěrečný účet Svazku obcí VOK za rok 2019 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 a to bez
výhrad.

Veškeré materiály, které jsou součástí Závěrečného účtu Svazku obcí VOK Mníšku
pod Brdy za rok 2019. jsou k nahlédnutí u účetní Svazku obcí VOK. MÚ Mníšek pod
Brdy. Dobříšská 56.
19.2.2020
Olga Šibřínová

,vaz11• -,�cí VOK Mníšek
�od rdy •./
,,: sídlem 252 10 Mniše�
•to. 62932195, DIČ: CZ6 2l95 , DobJisská 56

Tel: 318 541 916

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Stejnopis č.

SpZn: SZ_0532-tli2019/KUSK
Čj.: 001199/2020/KUSK

Zpráva o výsledku pi·czkoumání hospodaření
,

, ..,

SVAZEK OBCI VOK MNISEK POD BRDY
TČ: 62932195

za rok 2019
Přezkoumáni hospodal-eni Svazek obcí VOK Mnísek pod Brdy za rok 2019 bylo zahájeno
dne 30.07.2019 doručením oznámeni o zabájeni přezkoumáni hospodaření zaslaného
přezkoumávajícfm orgánem.
Přczkoum,íní se uskutečnilo ve dnech:
• 19.11.2019
• 17.02.2020
na základě zákona č. 420/2004 Sb „ o pi·ezkoumávání hospodaření územních samosprá\nych
celku a dobrovolných svazku obcí. ve znčni pozdcjšich předpisu a , souladu se .lákoncm
č. 255/20 I 2 Sb., o kontrole (kontrolní řád}.
Přc:i:koumávané období:

Pí·ezkoumáni prnběhlo ,. sídle

01.01.2019- 31.12.2019

obce Čisovice
Čisovice

Přezkoumáni ,,ykonali:

- kontrolor pověřen)' i'izcním pi·c.lkoumáni:
- konu·olorka:

PhDr. Ladislav Tomášek
f-lclena Liškov:í

Zástupkynč DSO:

Zuzana Kuthanov:í - přeclscdkvně
Olga Šihřinová - hlavni účetní·
(19.11.2019)

J

Po,·ěi·ení k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.. § 4 a § 6 ákona
č. 255/2012 Sb.. vše ve Lnění pozdějších předpisu. vydala vedoucí Odboru interního auditu
a ko111roly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáko,·á fýco\'á
dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.
Předmětem přC'tkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb.. ve znění pozdčjšich
předpisu. údaje o ročním hospodaření územního celku. tvoricí součást 1,ávěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb.. ve .mění pozdějších předpisú, a to:
plnění příjmu a výdajti rozpočtu. včetně peněžních operaci týkajících se rozpočto,ých
prostředkC1.
- finanční operace. týkající se tvorby a použití peněžních rondú.
náklady a výnos) podnikatelské činnosti územního celku.
peněžní operace. týkající se sdružených prostředkt1 vynakládaných na zákla<lč smlouvy
mezi dvěma nebo vice územními celky. anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo íy7ickými osobami,
finanční operace. týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisu o účetnictví,
hospodařeni a nakládání s prostře<ll-y poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prosti-etiky ze zahnmiči poskytnutými na základč mezinárodních smluv.
vyúčtováni a vypořádáni Linančnich vztahů ke státnímu rozpočtu. k ro:rpočtt1111 kraju.
k rozpočtum obcí k jiným rozpočtť11n. ke státním fondCun a k dalším osobám,
nakládání a hospodařen.i s majelkem ve vlastnictví územního celku.
nakládání a hospodařeni s majetkem stá:u. s nímž hospodaří útemní celek.
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjimkou úkonu a postupu
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvlášmího právního pfodpisu,
stn1 pohledávek a aívazk(1 a nakládání; nimi,
ničení za závazky fyzických a právnických osob.
zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob.
zi·izování 1·čcných břemen k majetku územního celku.
účetnict\'Í vedené územním celkem.
Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno výbčrovým zpusobem s ohledem mi významnost
jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zák.ona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni údaje,
na které se vztahuje po\'innost mlčenlivosti podle daliového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. I písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 17.02.2020 bylo shmutí kontrolních zjištěni. předáni přezkoumaných
dokume111í1 Lástupcúm ú,emního celku a prohlášeni konlrolora pov1'řen.!ho řízením
přukoumáni. že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
• sestaven na roky 2020 - 2021. schválen shronuížděním starostů svazku dne 12.12.2018.
1.veřejněn dne 12.12.2018
• sesiaven na roky 2021 -2022. schválen shromáždčn!m starostu svazku dne 11.12.2019.
zvcřejncn dne11.12.2019
,\fávrh rozpočtu
• Lveřejněn ve dnech 22.11.2018 - 12.12.2018
Schv:\lený ro:i;počet
• shromážděním starostů sva7ku dne I 2.12.2018 jako přeb)1kový. zvcřcjnčn dne
12.12.2018
Rozpočtová opatření
• č. I - schváleno shromá:í.děním starostů svazku dne 28.5.2019. zveřejneno dne
29.5.2019
• č. 2 - schváleno shromážděním starostů svazku dne 30.10.2019. zveřejněno dne
31.10.2019
• č. 3 - schváleno shromáždčním starostu sval.ku dne 11.12.2019. zveřejněno dne 11.12.
2019
Závčrcčný účet
• schválen shromážděním starostů S\'azku dne 28.5.2019, s vyjádi'enim "bez výhrad".
spolcčnč se Lprávou o výsledku přelkoumáni hospodaření S\'azku. zveřejněn dne
29.5.2019. návrh zv eřejněn ve dnech 25.4.2019 - 28.5.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sesta\'en k 31.3„ 30.6„ 31.8., 30.9 „ 31.10.2019 ze dne I 3.11.20 I 9. k 31.12.2019 ze dne
10.1.2020
Výka:i; zisku a ztnity
• sestaven k 31.3„ 30.6.. 30.9.20 I 9 ze dne 21.10.2()19. k 31.12.2019 zedne3.2.2020
Rozvaha
• sestavena k 31.3., 30.6 „ 30.9.2019 ze dne 2J.10.2019. k 31.12.2019 /,e dne 3.2.2020
Příloha rozvahy
• sestavena k 31.3 „ 30.6 „ 30.9.2019 ze dne 21.10.2019. k 31.12.2019 ze dne 3.2.'.20'.20
Úřtový r·o:i;vrh
• pi·edložen platný pro rok 2019
Hlavni knih11
• předložena k 31.1 O„ 31.12.2019
Účc111í deník
• předložen k 31.1 O „ 31.12 2019
Kniha došlj'cb faktur
• k 9.10.2019 do č. faktury 020. k 31.12.2019 do č. faktury 031
Kniha odeslaných faktur
• k 12.11.2019 do č. faktury 32008. k 2.12.2019 do č. faktury 320 I O
Faktura
• dle knihy došlých faktur č. 004 ze dne 6.3.20 I 9-č. 00& ze dne 31.3.2019. č. O I O ✓,e dne
7.6.2019-č. O16 ze dne 23.9.2019. č. 026 1.c dne 16.12.2019 - č. 03 I ,:,e dne 31.12.2019
• dle knihy \'ystavených faktur č. 32002 ze dne 6.3.2019 - č. 32000-1 ze dne 9.5.2019.
č. 320009 ze dne 12.11.2019-č. 3200 I O ze dne 2.12.2019
ll,mkovní 1i•pis
• k základnímu běžnému účtu č.9-1 - 821911110710 vedenému u ČNB č. 2 ,:e dne
28.2.2019-é. 7 ledne3l.7.2019.č. li zcdnc29.ll.2019-č. 12zedne3l.12.2019
3

•

k běžnému účtu č. 35-1080091567/0100 vedenému u KB a.s č. 3 ze dne 31.3.20 I 9. č. 6
Le dne 30.6.2019. č. I 2 ze dne 31.12.2019
• k bčžnému účtu č. 107- 4649130297/0100 vedenému u KB a.s č. 3 ze dne 31.3.2019.
č. 6 ze dne 30.6.2019. č. 12 ze dne 3 I.12.2019
• k bčžnému účtu č. 107 - 8899020267/0100 vedenému u KB ,1.s. č. 3 ze dne 31.3.2019.
č. 6 ze dne 30.6.20 I 9. č. 12 ze dne 31.12.2019
Účet11í doklad
• k základnímu bčžnému účtu č.94 - 8219111/0710 vedenému u ČNB č. 120002
č.120007,č. 120011 -é. 120012
• k běž,nému účtu č. 107- 4649130297/0100 vedenému u KB a.s č. 100006 - č. 1000009.
100015-č. 100018. č. 100032
• k bčžnému úétu č. 107 - 8899020267/0100 vedenému u KB a.s. č. 111011 - č. 111016.
č. 111026 - č. 111030. č. 11 I 060
Pokladní kniha (deník)
• k pokladnč obce za měsíc duben. srpen. listopad a prosinec
• skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8.00 hod činí Kč 499.00
a je shodné s vykázaným zústalkem v pokladní kni7e
Pokladní doklad
• č. 21000 I ze dne 12.4.20 I9-č. 210007 ze dne 26.8.2019. č. 210008 ze dne 27.11.2019č. 210010 ze dne 31.12.2019
Evidence zi\vazkt'\
• vedena v programu Triada
Evidence ma_jetku
• vcde11a v modulu majetku Triada
lnventuťllí soupis majetku a závazkó
• Složka inventarizace majetku a závazku svazku k 31.12.2019: Plán inventur na rok :rn19
ze dne 11.12.2019, lnvemurní soupisy inventarizace k 31.12.2019. Výpis z listů
vlastnict,·i k 1.1.2020 pro svazek VOK a k.ú. Malá Hraštice a Nm·á Ves pod Pleši.
ln,entarizační zpráva za rok 2019 ze dn� 30.1.2020
Účetnictví oslatni
• Protokol o schváleni účetní závěrky svazku za rok 2018 ze dne 28.5.2019.
Zápisy z jťdmíní orgánu dobrovolni·ch svazků obcí
• ze dne 12.12.2018 (rozpočet). ze dne 14.2.2019. Le dne 2-1.4.2019. ze dne 28.5.2019
(závěrečný účet. rozpočtové opatření č. 1/2019), ze dJ1e 22.8.2019. 1.e dne 30.10.2019
(rozpočto,·é opatřeni č.2/2019). ze dne 11.12.2019 (rozpočwvé opati·ení č. 3/2019)
V kontrolovaném období Svazek obcí VOK Mníšek pod 13rdy. dle prohlášení předsedkyně
DSO. neuzavřel smlouvu kupní. smcm1ou. darovaci. nájemní. pachtovni. smlouvu o výpůjčce.
výprose. o nab)1Í. převodu nebo o zřízení práva stavb 1 k pozemku ve svém vlastnictví.
ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetkJ vcetnč smlouvy o nakládáni s věcnými pnlvy.
nehospodařil s majetkt:111 státu. neručil SV)"íll majetkem za závazky fyzických a právnických
osob. a to ani , případech taxativně vyjmeno,·ru1ých v § 38 odst. 3 aikona o obcích. nezastavil
mm·itý a nemovitý majetek. neuza\'řel smlo1.vu o přijetí a poskytnutí úveru nebo ópl1jčky.
smlouq1 o poskytnuti dotace. smlouvu o přijeti dotace. smlouvu o převzetí dluhu. o pi•evzc11
ručitelského závazku. o přistoupení k zárnzku a smlouvu o sdružení. smlouvu o společnosti
a poskytování 111ajetkových hodnot podle smlouvy o sdruženi. jehož je DSO společníkem.
nekoupil ani neprodal cenné papír). obligace. nevydal komunál ni dluhopisy. nezřídil
ani nezrušil pi'ispč\'ko,·ou organizaci a organizačni složku. no.:založil ani nezrušil prá, nickou
osobu. neuskutečnil majetkové \'klady do právnických osob. neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření Svan•k obci VOK Mnišek pod Brdy:
Nebyly z_jišlěny chyby n nedostalky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) pN dílčím přezkoumání
Nebyly z,jišlěn)' chyb)' a necloslatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjišlěny chyby a nccloslalky.
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D) Závěr
Svazek obci VOK Mnišek pod Brdy za roJ.. 2019
Při přezkoumání hospodarení
podle� 2 a§ 3 lákona č. -120/2004 Sb„ 1c Ln�ni po✓,dčjších pi·edpisl1
Nebyly zjíštč1Jy chyby II lledostatky.
(§IO odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornční na rizika dle§ IO ods1. -I písm. 11) zákona č..uon004 Sb.. " platnt-m znční:
Ncuv,ídí se.
Podíly dle§ IO odst. -I písm. b) zákona č. -120/200-1 Sb., v platném znění:
0,00 °1.,

a) podíl pohledávek na rozpoč1u ú„emního celku

-11,43 %

b) podíl závazku na roLpOčtu územního celh

0,00 '¼,

c) podíl Las1a1eného majetku na celkovém m�jelku územního celku
Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0.00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 16 136 854,00 Kč.

DSO Sva:r.ek obcí VOK Mnišek pod Brdy 17.02.2020
Podpisy kontrolorů:

PhDr. LHdislav Tomášek

konlrolor poýčřcn❖ řízením přezkoumání

KR,\JSK)°· l. RAD

@1
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....................................
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Tato L.prá\'a o ,·ý�lcdku přczkoum,\ni:
- je návrhem zpráv} o výsledku přezkoumáni hospodaření. přičemž konečným zněním zprá, y
se stává okamžikem marného uplynutí l11(ty stano\'ené , § 6 odst. I písm. d) záh.ona
č. 42012004 Sb „ k podáni piscnmého stanoviska kontrolorovi po,ěřrnému řízením
přezkoumáni
- ke zjistěnim uvedeným , tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhutč
<lo 15 dnC1 ode <lne předáni návrhu zpr;ívy. a to kontrolorovi povčřcnému ří1.cnim
přet.kournání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly.
Zborovská 11. l 50 21 Praha 5
• tento náwh t.prá,·y o výsledku pfozkoumáni hospodafcní obsahuje i výsledk) konečného
dílčího pi'ezkoumání
• se vyhoto\'ujc ve dvou stejnopisech. přičemi se stejnopis č. 2 předává statutárnímu ;,;á,;tupci
pfczloumávaného subjektu a stejnopis č. l se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem ✓právy o V)'sledku pfozkoumání hospodaťení Svazek obci VOK M111šck
pod Brdy o počtu 7 stran byla seznámena a stejnopis č. :? převzala. pi Luzana Kuthano,·á.
předsedkyně IJSO.

3vazek obci VOK
:e sfd,'em 252 10 Mni� POd Brdy
Mnišek pod Brdy
iéo 62932195, DIC
(Jj6 1/
CZ6293219W šs�ii /
ft( 318 541 916

Luzana Kulhano\'á
předsedkyně OSO

Rozdčlovnik

J S�nopis

-

dne 17.02.2020

Počet "Ýfolrn 1
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Předáno

Převzal

Krajský úřad
Středočeského kraje

PhOr. Ladislav fomášek

Svazek obcí VOK
Mníšek pod llrdy

Zuzana Kuthanod
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