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Obsah závěrečného účtu
A/
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C/
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E/

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování + ostatní doplňující
údaje k paragrafovému plnění rozpočtu
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
rozpočtům krajů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěr

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech podle § 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zahrnuje
údaje o hospodaření obce za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty, které jsou i součástí závěrečného účtu:
•
•
•
•
•
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 (FIN 2- 12M )
Roční přehled aktiv a pasiv k 31. 12. 2021 (Rozvaha)
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
Výkaz Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. k 31. 12. 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021provedená auditorskou firmou
ATLAS AUDIT s. r. o.
Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy.

A/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků FIN 2-12 M. Kontrola čerpání rozpočtu
byla prováděna průběžně na jednáních Rady svazku a kontrolována Kontrolní komisí DSO. Rozpočet
byl schválen dne 29. 12. 2020 usnesením č. 2/9/2020. V průběhu roku byla schválena 3 rozpočtová
opatření.

Rozpis plnění příjmů
Paragraf Položka
Text
0000
4121 NI. př. transf. od obcí
0000
4221 Inv. př. transfery od obcí
3612
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612
2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic
6310
2141 Příjmy z úroků

SR
UR
Zůstatek
%SR
%UR
276 000,00
276 000,00
276 000,00 100,00 100,00
4 300 000,00 4 372 530,00 4 372 530,00 101,69 100,00
0,00
27 000,00
23 400,00
0,00 86,67
0,00
127 525,00
111 918,00
0,00 87,76
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00

Rozpis plnění výdajů
Paragraf Položka
Text
3113
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113
6121 Budovy, haly a stavby
3113
6122 Stroje, přístroje a zařízení
3612
5151 Studená voda
3612
5153 Plyn
3612
5154 Elektrická energie
3612
6121 Budovy, haly a stavby
5212
5901 Nespecifikované rezervy
6171
5166 Výdaje na dodav. pořízení informací
6171
5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
6171
5169 Nákup ostatních služeb
6310
5163 Služby peněžních ústavů
6320
5163 Služby peněžních ústavů
6409
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Text
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc
4221-Inv. přijaté transfery od obcí
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po kons.
Třída 8 - Financování

Číslo řádku
4020
4040
4050
4100
4170
4200
4210
4220
4240
4430
4440
4450

SR

UR
Zůstatek
0,00
37 000,00
19 094,00
4 500 000,00 4 800 000,00 4 794 965,00
0,00
163 000,00
162 963,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
5 000,00
3 734,95
1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
9 050,00
9 050,00
0,00
30 000,00
39 325,00
39 325,00
1 000,00
1 000,00
0,00
45 000,00
102 500,00
102 454,74
1 000,00
1 000,00
802,20
90 000,00
90 000,00
24 800,00
0,00
500 000,00
500 000,00

SR
50,00
4 576 000,00
4 576 050,00
276 000,00
4 300 000,00
4 576 050,00
176 050,00
6 400 000,00
6 576 050,00
6 576 050,00
-2 000 000,00
2 000 000,00

%SR
0,00
106,55
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
131,08
0,00
227,68
80,22
27,56
0,00

%UR
51,61
99,90
99,98
0,00
0,00
74,70
100,00
0,00
100,00
0,00
99,96
80,22
27,56
100,00

UR
Zůstatek
%SR
%UR
154 575,00
135 318,00 270 636,00 87,54
4 648 530,00 4 648 530,00
101,59 100,00
4 803 105,00 4 783 848,00
104,54
99,6
276 000,00
276 000,00
100,00 100,00
4 372 530,00 4 372 530,00
101,69 100,00
4 803 105,00 4 783 848,00
104,54
99,6
788 875,00
690 210,89
392,05 87,49
6 863 000,00 6 857 928,00
107,16 99,93
7 651 875,00 7 548 138,89
114,78 98,64
7 651 875,00 7 548 138,89
114,78 98,64
-2 848 770,00 -2 764 290,89
138,21 97,03
2 848 770,00 2 764 290,89
138,21 97,03

Financování rozpočtu v Kč
Stav účtu k 1. 1. 2021 běžný účet u ČNB
Stav účtu k 31. 12. 2021 běžný účet u ČNB
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4 111 646,02
1 423 870,13

Plnění rozpočtu DSO
Ostatní doplňující údaje k položkám a paragrafovému členění rozpočtu
4121 – položka
Neinvestiční přijaté transfery od obcí do DSO
Nehvizdy – 240 000,- Kč, Horoušany – 12 000,- Kč, Mochov – 12 000,- Kč, Vyšehořovice – 12 000,- Kč
4221 – položka
Investiční přijaté transfery od obcí DSO. Nehvizdy – 2 353 750,- Kč, Horoušany – 396 447,- Kč,
Mochov – 875 790,- Kč, Vyšehořovice – 746 543,- Kč
3113 – Základní školy
Na přístavbu základní školy bylo za stavební práce vydáno 4 977 022,- Kč.
3612 – Bytové hospodářství
Za byty v č. p. 1133 byl doplacen doplatek 1 900 000,- Kč a dále byly hrazeny energie. Příjmy byly za
nájemné a služby z bytů.
6171 – Činnost místní správy
Ostatní služby a výdaje celkem 141 779,74 Kč.
6320 – Pojištění
Pojištění majetku za 24 800,- Kč
6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Byla uhrazena pokuta 500 tis. Kč za nedodržení zadávání VZ.

Inventarizace majetku
Byla provedena inventarizace majetku k 31. 12. 2021. O inventarizaci byl proveden zápis.

Majetek
Název položky

A.
I.
5.
II.
1.
3.
4.
6.
8.
B.
II.
1.
4.
32.
III.
11.
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AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek
Základní běžný účet územních samosprávných
celků

BO korekce
378 105,00
378 105,00
56 783,00
56 783,00
321 322,00
0,00
291 356,00

84 899 083,77
53 458 636,64
0,00
0,00
53 458 636,64
160 561,00
53 145 984,64

51 014 582,66
46 902 936,64
0,00
0,00
46 902 936,64
0,00
0,00

162 963,00

10 872,00

152 091,00

0,00

19 094,00
0,00
31 440 447,13
30 016 577,00
311
15 607,00
314
970,00
388 30 000 000,00
1 423 870,13

19 094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
31 440 447,13
30 016 577,00
15 607,00
970,00
30 000 000,00
1 423 870,13

0,00
46 902 936,64
4 111 646,02
0,00
0,00
0,00
0,00
4 111 646,02

0,00 1 423 870,13

4 111 646,02

SU

BO - brutto

85 277 188,77
53 836 741,64
56 783,00
018
56 783,00
53 779 958,64
031
160 561,00
021 53 437 340,64
022
028
042

231 1 423 870,13

BO - netto

MO - netto

Přehled hospodaření za rok 2021
Účel

Částka v Kč

Výnosy za rok 2021
Náklady za rok 2021
Hospodářský výsledek za rok 2021

-

571 267,00
991 468,89
420 201,89

B/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné správy
Dotace do rozpočtu DSO činily v roce 2021 celkem 4 648 530,00 Kč.
Jednalo se o investiční a neinvestiční příspěvky obcí, které jsou členy dobrovolného svazku.
Neinvestiční příspěvky:
Poskytovatel
Obec Nehvizdy
Obec Horoušany
Obec Mochov
Obec Vyšehořovice
Celkem

Účel
členský příspěvek
členský příspěvek
členský příspěvek
členský příspěvek

Výše vkladu
4121
4121
4121
4121

Částka v Kč
240 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
276 000,00

Účel
investiční příspěvek
investiční příspěvek
investiční příspěvek
investiční příspěvek

Výše vkladu
4221
4221
4221
4221

Částka v Kč
2 353 750,00
396 447,00
875 790,00
746 543,00
4 372 530,00

Investiční příspěvky:
Poskytovatel
Obec Nehvizdy
Obec Horoušany
Obec Mochov
Obec Vyšehořovice
Celkem

C/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům
a rozpočtům krajů
V roce 2021 nebyly čerpány žádné dotace.

D) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust.
§ 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších
předpisů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nehvizdy ke dni 31. 12. 2021 byla provedena
nezávislou auditorskou firmou ATLAS AUDIT s. r. o. č. osvědčení 300.
• Přezkoumání bylo provedeno na žádost předsedy DSO ve dnech 17. 8. 2021 a 28. 1.
2022.
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Podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. písemného vyjádření v závěru
zprávy zpracovaného přezkoumávání hospodaření za období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021 u Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

•

Celé znění zprávy auditora je přílohou závěrečného účtu a je k nahlédnutí v úřední
dny DSO Nehvizdy na úřadu městyse Nehvizdy.

E/ Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby
školy v Nehvizdech obsažených v bodě A, závěrům kontroly hospodaření v bodě D a celkovému
výsledku hospodaření za sledované období se navrhuje schválení závěrečného účtu hospodaření
Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2021.

Návrh usnesení
Rada svazku schvaluje celoroční hospodaření Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v
Nehvizdech a závěrečný účet DSO za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
V Nehvizdech dne 18. 5. 2022

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Miroslava Kvasničková, v. r.

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Vladimír Nekolný, předseda svazku v. r.

Podpisový záznam statutárního zástupce

Vyvěšeno dne:

18. 5. 2022

Návrh závěrečného účtu včetně příloh bude zveřejněn na internetových stránkách a na úředních
deskách členských obcí

Návrh závěrečného účtu vyvěšen dne 18. 05. 2022 na internetových stránkách úřední desky DSO
k zajištění přístavby školy v Nehvizdech umožňující dálkový přístup https://www.dso.nehvizdy.cz/
a na úředních deskách členských obcí.
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí dokumentu.
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ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Dobrovolný svazek obcí k zajištění
přístavby školy v Nehvizdech

Rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České
republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek
Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy
v Nehvizdech
(dále jen „územní celek“)
za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 – elektronická verze

Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy
v Nehvizdech

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

Únor 2022

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán dobrovolného svazku obcí oprávněný jednat jeho jménem:
Předseda:
Název:
Sídlo:
IČO:

Vladimír Nekolný
Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
079 69 546

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):
ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Petr Cimoradský – asistent auditora
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
Petra Motyčková - odborná asistentka
Petra Votýpková - odborná asistentka

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu
s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova úřadu městys Nehvizdy, Pražská 255,
Nehvizdy

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:
•
•

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 17. 08. 2021
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 28. 01. 2022

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou
společností:
•
•

Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů
dne 14. 07. 2021
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování podkladů
zaslaných dne 25. 02. 2022 a provedené dne 25. 02. 2022.

II.

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním
hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a)
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
b)
finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c)
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d)
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,
e)
finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f)
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g)
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:
a)
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b)
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c)
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
d)
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e)
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f)
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g)
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h)
účetnictví vedené územním celkem,
i)
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III.

HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje
z hlediska:
a)
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b)
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c)
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d)
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny
v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
výkazech, je odpovědný územní celek.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené
mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními
předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona
č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat
a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního
celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší
od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou
auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je
u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb
a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu)
jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší
než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je
uvedeno v samostatné příloze C, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání
hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou
součástí tohoto označení.

VI.
A.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
VYJÁDŘENÍ K
HOSPODAŘENÍ

SOULADU

HOSPODAŘENÍ

S HLEDISKY

PŘEZKOUMÁNÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Dobrovolný svazek obcí
k zajištění přístavby školy v Nehvizdech jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení
§ 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby
a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich
vztah k hospodaření územního celku Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Dobrovolný svazek obcí k zajištění
přístavby školy v Nehvizdech za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.

C.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou
mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku Dobrovolný svazek obcí k zajištění
přístavby školy v Nehvizdech.

D.

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU
DOBROVOLNÝ
SVAZEK
OBCÍ
K ZAJIŠTĚNÍ
PŘÍSTAVBY
ŠKOLY
V NEHVIZDECH A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM
MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu
A
B
A / B * 100 %

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

15 607,-- Kč
4 783 848,-- Kč
0,33 %

Podíl závazků na rozpočtu
C
B
C / B * 100 %

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu závazků na rozpočtu

76 515,-- Kč
4 783 848,-- Kč
1,60 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
E
D / E * 100 %

Vymezení zastaveného majetku
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku na
celkovém majetku

0,-- Kč
53 836 741,64Kč
0,-- %

•

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2021 0,- Kč.

•

Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2021 30 000 000,- Kč.

VII. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 25. 02. 2022

Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:
Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření
ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních
předpisů)

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

Příloha D

Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem
dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného
hospodaření ověřil soulad
Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně
s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:
- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad
regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky,
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech),
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek.

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých
jednotlivá zjištění vycházejí

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona
č. 420/2004 Sb.

Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ
 Obratová předvaha k 30. 06. 2021
 Rozvaha k 30. 06. 2021
 Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2021
 Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2021
 Účetní deník k 30. 06. 2021
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2021
 Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
 Ukazatele rozpočtové odpovědnosti – plnění
 Obratová předvaha k 31. 12. 2021
 Rozvaha k 31. 12. 2021
 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
 Účetní deník k 31. 12. 2021
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
 Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
 Opravné doklady ke zjištěním UZ za rok 2021
 Ukazatele rozpočtové odpovědnosti - plnění
2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK
 Schválení nájemních smluv se třemi pedagogy Základní a mateřské školy
v Nehvizdech
 Zaúčtování dokladů o pořízení dostavby škol a pořízení bytů pro učitele:
o č. 110013
o č. 110016
o č. 110009
o č. 110009
o č. 110009
 Doklad o pořízení přístavby školy od společnosti TS Městyse Nehvizdy s.r.o.
 Vícepráce přístavba školy doklad č. 20213011, zápis 10 zasedání Rady svazku –
odsouhlasení stavebních úprav č. 3/10/2021
 Inventarizace účtu 042
 Smlouva o výpůjčce na dostavbu ZŠ s PO ZŠ Nehvizdy
 Inventurní soupisy k majetkovým účtům 021, 022, 031
 Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace od obce Horoušany
5. FINANČNÍ MAJETEK
 Inventarizace zůstatku bankovního účtu - konfirmace ČNB
6. VLASTNÍ KAPITÁL
 Inventarizace účtů 403

8. ZÁVAZKY
 Kniha došlých faktur za rok 2021
 Inventarizace účtu závazků
 Inventarizace účtu 472
 Zápis z jednání kontrolní komise
 Rozhodnutí ÚOHS ve věci přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY
 Inventarizace účtu 388
10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
 Plán inventarizací
 Proškolení inventarizační komise
 Závěrečná inventarizační zpráva
12. PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 Příloha UZ
13. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
 Nebyla vedena
14. ROZPOČET
 Zveřejnění návrhu rozpočtu 2021
 Schválený rozpočet na rok 2021
 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023
 Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020
 Schválení závěrečného účtu za rok 2020
 Kontrola správnosti vykázaných rozpočtových výdajů:
o č. 110013
o č. 110016
o č. 110009
o č. 110009
o č. 110009
o č. 110003
 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3
16. TRANSFERY
 Soupis přijatých transferů v roce 2021 položka rozpočtu - pořízení služebních bytů

