
PARDUB|CKY KRAJ
Krajský úřad
odoor ílnanční

zPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Dobrovolného svazku obcí za letištěm

lč: 70960925

přezkoumání se uskulečni|o ve dnech:
25. října 2016jako dílčí přezkoumání
15. května 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumáni hospodaření D§o za letištěm za rok 2016 ve smyslu ustanovení § 42, § 53
(týká se DSo) zikona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
pŤedpisů, a v souladu se zíkonem č.420D004 Sb., o pŤezkoumávání hospodrrření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, byto
z^bíieÚD dne 27. 7. 2016 Kraj§kýn úřadem Pardubického kraje doručením písemného
oznánení.

Přezkoumané období od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016.

1. Dílčí př€zkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 25.
2016.

2. Konečné přezkoumání bylo wkonáno na úřadu dobroyo]ného §vazku obcí
15.5.20l7.

PŤezkoumání lykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkouín|ánl: Miloslava Jílková

- kontoloři: Bc. Věra Loužlová

Pověření k přezkoumáni ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012
Sb. rydal Kraj§hý úřad Pardubického kraje dne 4. 7.2016.

Přezkoumání bylo rykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přitomnil Mgr. JosefVodrážka - předseda svazku

Ing. Petra Boková _ účetní svazku
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předmět přezkoumání:

Předměíem přezkoumáni ho§podař€ní jsou obla§ti ho§podařeDí uvedené v § 2 od§t. 1

a 2 zákoÍ.a č. 42012004 §b. po§ouzené podle hl€di§ek uv€dených v § 3 tohoto zákona.

Při pošuzovíní jednotlir.ých právních úkonů se lTchází ze znění pnívních předpisů
platnýcb ke dni u§kutečněoi tobolo úkonu.

Podle u§tanovení § 2 od§t. 3 zékona ě. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
ridaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového Ťádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se píáva podat nímitky byl učiněn dne l5. 5. 20l7.

A. vÝ§l€dek dí|čích Dřezkoumání

A.I. chyby a nedostatky napřaveDé v průběbu dílčích přezkoumáliza2016

nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky,

Á-. o§tatní chyby a n€do§tatky

Pň přezkoumáoí hospodařeni nebyly zjštěny cbyby a nedostatky.

B. obla§ti přezkoumáni. u kteŇch n€bvlY ziištěny chvby a ledo§laxliiv
podle ustanoveni § 10 odst. 3 pí§m. a) zákona č. 42012004 sb., ktelé jsou uvedeny v

členění podle ustanoveni § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákotra:

1. UstaDovení § 2 odst. 1 Dísm. a) Dlnění Dříjmů a ťdajů rozDočtu včetlě Deněžních oDerací.
týkajících se rozoočtoqých Dío§tředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. l Dísm. b) finanční oDerace. tikaiící se tvorby a Doužití Deněžnich
fondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. c) nákladv a \"ýnosy Dodnikatelské činnosti územního celku

- přezkoum|án: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. l oísm. d) peněžní ooerace. tikaiící se sdnrženÝch orosťedků
vynakláilanÝch na základě smloul.v mezi dvěma nebo více rizemními celky. anebo na
zrákladě smlou,l.v s iinimi právnichimi nebo fuzickl,rrti osobami

- přezkoum.ín: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční oDeŤace. týkajíci se cizích zdrojů ve smYslu
p!ay!4ah_předpr§ů_oJ99tni§tví

- piezkoumrin: Ano

6. U§tanovení § 2 od§t. 1 Dí§m. fl ho§Dodaření a naklád]ání s DTosťedky Do§k,v,tnuthni z
NIírodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskl,tnutimi na základě
meziniárodních smluv

- přezkoumán: Ano
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) vYúčtování a v},pořád,íní ťrnančnich vztahů ke sútnímu
ro4)očtu. k Ťozpočtům kaiů. k rozDočtům obci. k iinrm rozpočtům" ke §tátnim fondům a
k ďalštlo pssbólo

- přezkoumán: Arro

8. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. a) nakládání a hosDodaření s maietkem ve vlastnicfuí
rieemního celku

- přezkouínán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu. s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

1o, Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. c) zadáv|Ání a uskutečňování veřejných zakízek. s \"úiimkou
úkonů a postupů oŤezkoumaných oreánem dohledu podle zvláštního orávního oředpisu

- přezkoumrin: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav Dohledívek a závazků a nakládíní s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fuzickÝch a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 Dísm. fl zastavováni movitich a nemovitÝch věcí ve ospěqh
ťetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanoveni § 2 odst. 2 oísm. e) zŤizování věcnÝch bŤemen k maietku územniho celku

- přezkoumán: Ano

l5 [Jštanoveni § 2 ods|.2 Ďísm. h) účetnictví Vedené ú7emním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s DřísDěvkem a se svěře tn maietkem

- přezkoumá[: Ano

c. plnění oDatřeDí k odstranění nedo§tatků ziištěnÝch v Dředchozich letech

c.L Pň přezkoumání hospodařeni územniho celku v předchozích letech

nebyly zjřtěny chyby a nedo§tatky.

D- 7-ávěr z nřezkoumání hosDodaření za rok 20l6

D.I. Při přezkoumání ho§podařeni dobŤovolného §vazku obcí za rok 2016 podle § 2 a

§ 3 zákona č. 42012004 Sb.

4 nebyly zjištěny chyby a nedostatkT.

D.II. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb
a nedo§tatků, kteřá mohou mít negatiyní dopad na hospodaření územniho celku
v budoucnu:
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Při přezkoumáni hospodaření neb},la Zjištěna žádná záýažĎá rizika, která b1, mohla mít
negativní dopad na lrospodařeni územrrího celku v budoucnosti.

D.Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařcní:

a) podíl pohledávek na rozpočtu ílzemniho celku ..,,...,..,,,..,,..,..,,...,,......,,...,. 0 %
b) podíl závazků rra rozpočtu úZemniho celku ...,...,,..,,..,,...,...,..,,..,,....,..,, 0.11 %

c) podíl zastaveného ma.jetku na cclkovém maje&u územniho celku .,,..,,..,,. 0 %

ostřešany dnc 15. května 2017

Jména a podpisy kontřolorů Zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Miloslava Jílková

kontrolor pověřený řizením přeÁoumáni

Tato zDráv. o vÝsledku přezkoumá!í:

je náwhem zprálry o výsledku přezkoumlíní hospodaření a je možno ke zjištění v ni
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne přeóíní zprála
kontrolorovi pověřenému řízením pŤezkoumání. Konečným něním zprálry se stává
tento náwh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 pism. d)
zÁkola ě.42012004 Sb. k podání písemrrého stanoviska kontrololovi pověřenému
řízením přezkorrm|ání. Kontrolol pověřený řízeíúm přezkoumání může v odůvodněném
pfipadě slanovit lhůfu delší,
se vyhoto,!,rrje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává §tatut|ímímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládri do příslušného spisu
Krajského uřadu Pardubického kraje,
pfi kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celk9m
0 požadavků dle zákona é. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které
byly vyřízeny v Zákonné lhůtě,

nedílnou součristí zpráry je seznam dokumentu vnžilých při pŤezkoum.íní a uvedených
v přiloze.
s obsahem zprálT o výsledku přezkoumrání hospodaŤení DSO Svazek obcí Za letištěm o
počtu 7 §tran byl seznámen a její stejnopis převzal před§eda svazku pan MgI. Josef
Vodrážka.

V.t-"
podpis konťolora pověřeného řízením

/óiezkoumání
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VkontÍolo\anén,]obdobiDso.dleprohlaŠenlZásfupcuDSonehospodařilsmajctken
.rá," ;;;;i;.i;;';"i"ir.,l, ," zár azkj rl zickl ch a prá\ nick) ťh osob,, nšzasta,il no,itý a

.Jn,,r,ir, .ai.r.^. r.uzr,iel \urrl, ,rnennou, du,n,",i, niienlnl 5mlUtl\u a ,mlnuru u

i;ilil ;ř];,;,''.. ,,".o, ,"iio',..'";ar,u, smlouvu o přijetí nebo poskltnutí úvěru ncbo

oiričir, ,.r";, o posk}lnuti dotace, smlouvu,r pierzetr dluhu_nebo ručitťlského závazku,

i;1";;, 
" 

přistoupini ťzál,azku a snrlouru o s,iruzenr, nekoupi] ani neptodal cemé papíry,

"l'ň". "J"rt"É"ri 
najetkor é rklady, uskutečnil pouze veřejné zakázkJ,malého rozsahu,

Poučcni:

Územni celck je ve smys]u ustano\ ťnr § lj odst, l pism,.b) zákonl i 420/2004 Sb,

."ri*rr'o,i1.ou, oparieni k náprlte ch,b a ncd,rstalLtt utrdcnich t Lilo /|rá\č o \},ledLu

#-il#;"ň;;J*""i " 
pJa" o tom pisc,nou ini,rmdťi prť,/nn uma raj rcr mu organu,

l ř"il,)l,,iii,i ŽÍiŠi"" p" 'pr"i.a*"i tcro zp,átt ,polu ,c ,/r\érečnií, učtcm v,\rFanech

úzcmního cclku.

Územni ccIek je dále ve smyslu ustanoveni ,s 13 odst, 2 zákona č,,i!20/2004 Sb" povjnen

,l ini"Áá"i"r,, podie ustanovení § l3 orlst, L plsm, b) tehož 7akona u\ést lhťrtu, ve které podá

.ri.i"sn"*r, nřezk.,umarajrcrmu organrt pi,enrnou /pri\u o plnčni_priidt)ch onatieni d \ teLo

ihul. pri.lLrsnemu pie/koumi\aiiclnlu orgánu utedenou zpriivu z,r,lat,

Nesplněnim těchto povinností se úZ€mní 
^cele\ .d"rP'í *:áT,1" 1"lly ť:1"_::':::i*

s ,i'lťJ.'i',j,.ř";i;;; aoL*J. ;rolrooj. fo, 1_1 
,i_.,i.*oží územnímu celku

;"d1";á;"fi§'14 LÁt.-á Áo.'ae. czot2004 Sb, pokuta do ryše 50,000 Kě,

Mgr. JosefVodrážka
podpis předsedy dobrovolného svazku

obcí
předseda svazku dobrovolného svMku obci

lng, Pctřa Boková

účetní svazku

Mgr. Josef Vodrrážka

předse<la svazku dobrovolného svazku
obcí

,l4*Lr{t,/
í;;,;;;;,,;"

l,'ďfrq,
podpis předsedy dobrovolného svazku

obcí

SVAŽEK OBCÍZA LÉTIŠTĚM
ostřešany 202.530 02 Paldublce

1čo:709 60 925

(cn€iskéio .álně!|í 125, 537 11 P;lcub,c, tel : +,1ir:] 026 53íj}, e,lll,ri] lV,na,be'Ilarikola@|a,ot]ni,kvklirj,L!



příloha ke zprávě o vÝsledku rrřezkoumání hospodaření za rok
z0l6.

označení všech dokladů ajinÝch materiálů Vvužití,ch při přezkoumáni:

Návrh rozpočtu
. Návrh rozpočtu na rok 2016 byi zveřejněn na úiedních deskách ve člcnských obcich

svazku obcí od 23. l1.20l5do8, l2_ 201 5 takó v elcktronické podobě,
Rozpočtová opatření
r l/20l6 předseda 3. 1 2016
. 2,/2016 piedseda 12- 4-2016
. 3/2016 přcdseda 20, ,l, 2016
. ,l/2016 předseda 2. 5. 2016
. 5/2016 předseda 2. 7. 2016
o 6/2016 předseda 2. 8. 2016
. 7/2016předseda25. 9. 20l6
. 8/20l6 předseda 25. 10, 2016
. 9/201ó předseda 25. 11,2016
Rozpočtový výhled
. 2017 - 20?1
schválený ťozpočet
o Výkonná rada DSo Ze dne 10. 12. 20l5
Závčrcčný účet
l Výkonná rada DSo ze dne 21, 6, 2016 souhlasí s celoroční hospodaření svazku obcí

ze rok 2015 bez výhrad, Návrh zá\,črcčného účtu za rok 2015 byl spolu sť zprávou o
přezkoumáíí hospodaření za rok 2015 zvcřeinčn na úiedních deskách členských obcí
DSo

Bankoyní výpis
. ČS a. s, 1206054359/0800 _ 09/2016
. ( lts y_+ -o_1l05ol 07l0 -09:0ló
. Zús!a!k! peněžních prostřcdků na bankovních írčtech ke dni 31. 12. 2016 ověřeny a

souhlasi na účetni stav účtu 23l - základní běžnÝ účet v rozvazc scstavené za období
l212016.

Faktuťa
. Faktuř), přijaté Za měsíc 0] - ] 0/2016 v čísclnó řadě I - 1112016
. Faktury vydané za něsic 05/2016včíselnéřadě2016000l -20l600],1
Inventurní soupis majetku a závazků
o Pláninventurnarok20]6zcdne9. 12, 2016, vč. jmenování členů inv, komise,
o Proškolení členů inv. komise proběhlo dne 1], l2. 2016.
. Inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31. 12,20l6,
. Inventarizace byla zahájena dne 4. 1,2017iukončenadne20.1,201'7.
. lnventarizační zpráva zp.acována dne 3l. l. 20l7, inv- rozdíl,v 7jištčn), llcbyly.
Kniha došlých faktuř
o 01 - 1212016 v číselné řadč 1 - 24
Kniha odeslnných faktur
. 01 - 12/20l6 v číselné řadě 20]60001 - 20160097
Příloha rozvahy
c 0912O16 a 12/2016



Rozvaha
l 09/2016 a 1212016
účetní denft
. za období 09/2016 - 12/2016
ÚčtovY rozvrh
o platný pro rok 2016
Výkaz pro hodnocení p|něnl rozpočtu
o 09/2016 a12l2016
výkaz zi§ku a ztráty
c 09DOl6 a 1212016
Stanoly a osvědčení o regi§traci dobrovolných svazků obcí
. stano,vT svazku obcí ze dne 22. 7I. 2007
Dohody o provedení práce
o Ze drc 4.1.20|6
§mloulT a d&lší mateňály k pňjatým účelor.ým dotacím
. KŤÚ - Pov - č. oŽPzr6/223o5 neinvestični dotace .Soubor projekto\.ých

dokumentací" Kč 300.000,00 terínln vyúčtoýíní do 31. 12. 2016. Předloženo
qliětováni ze dne 13. 12. 2016. Celkové náklady na akci 851 570,80 Kč,

. KíÚ - Pov - č. oŽPzh6D23o6 neinvestiění dotace ''Regionální škola obnolry a
rozvoje venkova" Kč 200.000,00 termín vyúčtov.íní do 31. 12. 2016. Předloženo
vyúčtovlíní ze dne 13. 12. 2016. Celkové náklady na akci 269 800,- Kě.

Vnitřní předpis a směrnice
. směmice o ásadích inventarizace majetLr-r a závazků
o směmice - oběh účebdch dokladů
o směmice k finanční kontrole
Zápisy z jednáni orgánů dobrovolných svazků obcí
. výkonná rada Dso ze dnel0. 12. 2015, 12. 4. 2016, 11. 5. 2016,2L 6. 2016, 19, 9.

2016, 1. 11. 2016, 13. 12. 2016 a22. 12. 2016.
Daňové přiznání k dali z příjmu pnívnických o§ob k 31. 12. 2015
. Danové přiznáni k dani z piijmu právrrickich osob k 3 l . l 2. 20l 5
učetoi ávěrka svazku obcí za rok 20l5
. Účetní závěrka sv azku. obci za rck 20:15 - výkonná rada Dso z e úte 2l. 6. 2016
Zápis z kontroly
. Zápi§ z konholy kontro|ní skupiny konané dne l, 12,2016. Kontrola prov€dena za

období leden - listopad 20l6.
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