
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
-.', ' ,..-,1

zPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za lok 2Ot7

dobrovolného svazku obcí za Letištěm

lč: 70960925

přczkoumáni se uskutečnilo ye dnech:
]q, lis,.,piJr ]U l- i:,l., dlLa Iic/(nll1,1, nl
'o t nn-! '{)lx jrln kor,.,cr., 1,rrzk,,rrrrlrlr

Přczkoum/rní hospoclařeni za rok l,e snlslu ustanovcní .§ .12. § 5] (líká se DSo) zákona
č, l2812000 Sb,. o obcich, \e Zněni po7dčišíclr přecipisů a v souladu se zákoncrn
č,,120/2004 Sb,. o přezkounáváni hospodařcni írzemnich sanosprá\Tých cclků
a doblovolnich srazků obci. \,c 7nčni po7děiších předpisů . b},lo zahájeno dne 3. 8. 20l7
Kraiským úřadem Párdubickóho krajc doručenim pisemného oznámcní.

Přezkoumané obdobi od, 1,.1.2011 d,o 3L12.20l1 .

1. Dílčí přezkoumání bylo rakonáno na úřadu dobrovolného syazku obcí dne 29.
2017

2. Konečné přezkoumání bylo \Tkonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí
26.2.2n18

11,

dne

Přezkoumání rrykonaly:

- kontrolol pověřený řízením přezkoumání: Helena Lacušová

- kontroloři:
- Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č,42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č,25512012
sb. wdal Krajšký úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2017.

Přezkoumání bylo lrykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. JosefVodrážka - předseda svazku

Ing, Petra Boková - ťLčetní svazku



předmět nřezkoumání:

Přcdmčtem přezkouúání hospo(lirř.ní j\ou oblasti hospodařcní uvcdcné }, § 2 odst. l
a2 zákona č.1201200,1 sb. posouzené podle hlcdisek uvedených v § 3 tohoto Zákona.

Při posuzolání jcdnotlivých prárnich úkonu §c v\cháZi Ze Znění pt.á\,nich přcdpi§ú
pIatných kc dni u§kuíečnění tohoto úkonu.

Podlc uslarroveni § 2 odst. 3 Zákonr č .l2()]]()().t Sb, neb},]} přednlětem přczkourrláni
ťrdaje. na ktcró se vzlahlúe povinnosl ln]čen)ir osti pocllc daňor,óho řádrr,

Posledni konlrolni ťlkon vzdánírrr se pr,ár,a podat nílnitk} b}l Lrčinčn cinc 26,2.2018.

\. \ í\|cdťL dilčich nřc/Loumáni
A,I. Ch),b},a ncdo§tátk}, napravenó r, průběhu dilčich přezkournání za 2017

nebllr zjiitěnr chrb\ a nťdll\lalk\.

,\.ll. Ostatní ch},by a ncdostatki

Při přezkoumáni hospodařeni neb1,11, zjištčn}.. ch} by a nedostatk},.

B, ohla.linřczkoumáni. u kteňch ncblh ZiiilÉn\ chrh\ a ncdo\l{lk\
podle rr:tlnoreni § l0 odst.3 písnr, a) zákona č. ,120/200,:l Sb,. kteló,isou llvcdcnv \

členění podle ustano\ cní § 2 od§t. l a 2 uvcdcného zákoni:
], L,slano\eni §]odst. 1pisn].a]plnění Dři.jmú a \Ýdajú lozpočtu \.čctnč D§!]Ěžnich operaci.

'(,r_ c.h.e ruzr.,. t,,r t. h p,n.ti<.l"u

- přezkouIrlán: Ano

2, Ustanovcr'i § ] odsl, 1 písn, b) 1lnarrční op9!4ce. tÝkaiici se tvorbv a použjtí peněžnich
liri.]ú

4.

5.

6.

- přc7kounláni Ano

[-]stanovcni § ] odsl, lpism.c)nákladJ,a\íioS!podnikatelskóčinnosti úzenního ceikll

- přezkoUmán: Ano

L:staio\eni § 2 odst. l Dísm, d] Delrěžni opcracc. týkajicí se sdrLlženÝch plostřcdkii
\.\.naklídanÝc11 na Základě slnlor]\,}, lnezi d\ěna nebo \.icc ťlzcmnín]i celk\. anebo na
zúklaclč smlouvl, s iirrími prár nickÝmi ncbo f'vzickÝIni osobarni

- piezkoulĎán: Ano

LJ§larrrryrrri] 2 ad§L 1 písm, e) 1lnallční opcťace. l,ikaiici se cizich 7dfoiů ve slll\sitl
právnich piedpisů o účctnictví

- přezkounlán: Ano

l]stano\.cllí § 2 odst, ] písm. tJ hospodaření a nakládáni s Drostiedk\ posk\lnlllÝnli Z
Nár,odního tbndu a s cla]šími prostředkl ze zahraničí poskrtnutÝmi na zák]adě
mezinárodních sm]uv

- přezkounríin: Ano

:,,],..]l]t)rliii,lJi.ii:].t]r:,a]].]i5jl]t].il]]i lr;i,: |n]illii]l|rr:]r!r]i]ii||l].!\,|:]].;

]



venl ). finančních \ ztah

k dalšínr osobám

- piezkounán: Ano

územniho celku

- přezkounllin: 
^no

9.
hosDodaii ťlzcIrrni celek

přezkounán: ADo

l0. ]J§tanovelli § 2 odst,

- přezkoumín: Ano

] l, Ustanoveni § ] odst. 2 Dísn, d) stav Dohledá\,ck a 7á\,azkťl a nakládáni s ninl

, přezkounllrrr: Ano

1], l,stano\ení § ] oclst, 2 ]]ísln, e) ručeni za 7á\azky tj,7ickÝch a i]rá\,nick,ich osob

14. U
- přezkouná : Ano

l5, Ustano\ ení § ] odst, ] Dísm, h) účctnictvi vcdené úze]nnim celken

ovel,clll16. vení§2o

] ], L]slanovclli

osledni ,1

odpa!ěd!q§!

- přczkorrnrán: Ano

]7. (Jstanovelri § 9 Kontrola naklaldáni s Dřispěvkcm a se s\,ěřcní,lrl nraictkenl

- přezkounán: -,\]lo

Plnčni oD! nedo
c.I. Při přezkournání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly ziištěny chyby a nedo§tatky,

D. závěr z Dřezkoumání hosDodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání ho§podaření dobřovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a

§ 3 zákona č, 420/2004 Sb.

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatLT, kromě chyb a nedo§tatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly jž napraveny.

k



D.IÍ f,pozorněni na případná rizikr. která lze doyodit ze zjištěných chl,b
a nedostatku! která nlohou ntit nťgrti\ ní dopltd na hospodařeni územniho celku
\ budoucnu:

Při přczkoumíllí hospodaření ieb\lr l]iilčna židná Zltvažllá lizika. ktcrá b) mohla nrit
nelati\ni dopad na hospodaření iizelinihLr cc]ktl r btlr]oucrlosli,
D.tll. Pomčro\é ukazatele ziištěné při přc7koumáni ho§podařeni:

aJ poclil pohIcdár,ck na ro7počtu ťlzc,lnnil]o..]ku ..,,..,....,,..,,.,,,..,,...,,..,,..,,.,,, 0 9,ó

b) podíl zár,azků na rtlzpočtu irzcnlniho cclku ,..,,..,,..,....,,..,,.,,...,,...,...,,... 0,1] %
c) podil Zi,tst.\eného ]naielkLl na celko\élll nrajetku ú7cnlního cclku ..,,.., 0.00'%

D.lV. Dluhor,ó pravidlo podle zákona o rozpočto\,é odpo\,čdno§ti

DlLrh obce DSO Srazck obci /a l.tišlěn nepřekroči] 607o prťrnrěru jelro příjnlu za
posledni :1 .ozpočt()vé r,ok_,, podlc prírniho přcdpisrr upltrvujícího rozpočlo!oLl
odpo\,čdnost.

I).\'. Ostatní sdčlcni přo př€zkoumávaný územni celek

I)S() S\azck obcí Za letišlěln dne 26. úrrora 20]8

Jnlélla lr podpis} kontlolof[l 7účastnčn\ch na přczkor]!tíni hospodaieliI

a-Cr-_.-
Helena Lacušová

Ll, llrú]U' pú\ťjťn\ lIlťlllm nrť/\nUl'l,jlll

\{gr. simona l]ublo\,á

podpis kontrolora pověře11ého řiZeiim
přc7koumáni

/}ul
kontrolor podpis kontrolora



I

Tato zpráva o r,Ýsledku přezkoumáni:

,ic nál,rllcnl zpú!Y o \isledkl| přezkounliilli hospoclařcní &.j. nložno ke Zjištělri \ ní
Lrrcdcnónl podat písemné slano\ isko re lhirtě c]o l5 clrrú odc dnc přcdáni Zprí\},
korltro]olovi po\.čřcnómu řizenín přezLounláii, Konečn;|nr Zlěllinl 7plá\),sc stá\,á
telll() l1.l\il okamžikarn marnélro upll,rrrrlí 1hů|} suno\ené ! .s 6 otlst, ] pism. d) zlrkona
č,.12012001 Sb. kpodáni piscn,]ného stano!isla konlroloro\i po\ěřellcnltl ]lzťllllll
přezkounláni, Kontrolor po\,čŤen}, řize]línl přezkoLllnání nrťrže 1,odirrodněnélrr přípaclě
slanovit ]híltu dclši.

- sc \\hotovllic Ve dvou sl.,jnopiscch. přičcmž sc .]cdcn ste,jnopis předívá statiLtíínínu
záslupci kon|lolovanélro subjekttr a druhý stejnopis sc zakládá do přislušnóho spisu
( r,r .(iho rr'.rJL,Prrdu\,.kelro kr:rje.
při kontrolovanó agendč b),,lo Zjištěúo. že \e sledovanénl období bYlo uplahlěuo celkern
0 požadalkú dlc zákoni č. l()6]]999 Sb.. o svobodnén,] přistLlpLl k inlcrlrlar:inr.

- nedílnoLl sollčásti zplltvv jc scznanl dokunlcntťr využitých při přezkounlání a Ll\edených
v příloze.
s obsahcm 7pú\,\ o \ýsledkll přezkolullárri hospoclaření DS() S\a7ck obcí Za lctištčm o
počtll9 stren b]l scznánlcrr ajejí slejnopis převzal Nígl, Josel'Vodr,ážka

\i kontloloranérrr obdobi llSC. dlc 1rr,lhl:rscnl 7Jstu1rcu lS(, rrLll,,.podrřil s n)ajelkenl
stálu. neruči] s\jlĎ ltliijelkem za zálazk_,- f,vzických a právnickich osolr. nc7astavil nrovitý a
nclr]o\ ili Jl]aielek. neUZa!řel kupní. sněnnoLl. dalo\aci_ ll1tjemni snllou\u a snllouvll o
\jplr]čcc tikaiicí sc ncmo\jtého nlaielku. smlou\u o přiieli Debo posk}tnuti ú\,ěru ncbo
pirički. srlllouru o posk),tnutí dotacc. srnlouvu o pře\,7elí dluhll nebo ],tLčitelského Zá\,azku.
snlou\ u o piistoupelrí k Zá\,azku a snllouvll o sdružcni. nckoupi1 ani ncproclal canna pxplr\.
Lrl]Ligace. DetlskulečniL nlajetkové r.klad1, l,'zemrli cc]ck uskutcčnil pouzc vcřr-,jnč zakázk_v
malóho lozsahu.

]li_]r..]l]ii?ri ll;].l.:!] ],]!, :,]l:] ] l ],.ll] ,L]].i], |i]] ,t,l:.i] i].]i: l,.1i], r ]!j:



I1lučeni:

ť,zcnlni celek,je ve snlvslu Llsl.ulo\eni § l] odst, l písnl, b) zlrkona č, 120/2001 Sb,
povincn přijmorrt opatieni k nápra\ě ch)b a ncdostltkú L]vedenÝclr v této 7prá\,č o vjsleclku
přczkoumání hospodařeni a podat o lon1 pisenlnou informaci přezkounlá\,ajicllr)u Ul8Jntl.
atoncjpozději do 15 clnů po proi§dnání tét() zpr,ár1 spolrr sc Zá\ěťeči]inl účteln volgáncch
úzcnlního celku,

[-]zen' ni cclck je c]tile Ve snl\,slu ustanovcni § 1j odst. 2 Zákona č. ,1]|]/2004 Sb.. polinen
l i brmacich podlc ustano\eni § 13 o.Ist, I písrrl, b) téhož zákona u\ést lhilttl. vc klelé podá
přislušnén1Ll přezkoLllnávajícílllLl orgánLl piscnrrxlu zprávu o plněúi přijatých opatřcni. a \ réro
lhútč přiSlušnénLl piezkounlávajícinlu olgánu tlvedenoll 7prá\ LL Zaslal,

Nesplnčnínr tčclrto po\innosti sc ú7anlní celek dopusti přcstupkt] podle Llstanovcni is 1.1

odst, 1 pism. b) a c) 7ákona č. .120/200,1 Sb, a za to se rrloží úzcmnimu cťlku podle uslanoveni
.s 1,1 odst, ] zikona č, ,1]()i]()0,+ Sb. pokuta do výšc 50.000 Kč,

NIgr. Josel'Vodrúžka lMM
předseda svazku dobrovolnél]o svazku obcí podpjs doblo\'olrrého svazku olrci

1ng, Petra Boko\,á

l-4:;:Ř,,^
írčetni svazku

Převzal:

N4gr, Joscf Vodrážka

přcdsccla svazku dobrovolného svazku
obcí

l,,luffi
podpis dobro!olnéIro svazku obcí

3YA:l§ !.?iiíť:!?Ii3"1ť
]aa: '-j,:a .;.:5



příloha ke zprávč o vÝsledku přezkoumání hosnodařcní za rok
2ol7.

ozllačeni \še.h doLladú a iinÝclr nlrLeriiilil \\užitých při přezkoLtnlá i:

Návrh rozpočtu
. \á\ l lozpočtu na rok 2017 b)lzreieinčn rra irřec]nich deskách rc čIerrských obcích

svazku otrci od 7, 12.2016 do ]l, ]],20]6 takó 1 clcktronické podobč \,šen1i

členskýnli obcenri
Rozpočto\,á opat'řeni
o usnesenitt \,ýkonnó racl],svazku ze dnc ll:]. ]], ]0l5 sch','iilcn1 kornpelencc na

pl,o\,ádční ro7počto\,ých opaiření pro předsedLl s\aZkLL

. RO č.l v kompelenci předscd,l svazkLr zedne ], 1,]0l7
r ]to č,2 r kompctcnci přcdseclv sYazku ze clnc,l,,.l,20]7
. RO č,] \,konlpetenci předsedv sva7kuzedne 15,,1, 20l7
. l{O č,-l v kornpetcnci přcdsed) slazkuzcdncl5,5,20l7
. RO č,5 \,kompctcnci předsed,- svirzku zc drre ]0, 8, ]0L7
. RO č.6 \, kompelenci pieds.d), svazku ze dne j0. t). ]0l7
l ItO č,7 r konpetcnci přcclseclyslazkuzcdnc]l,l0.2017
. RO č,8 r korllpetenci předsec11, sva7ku ze dne 30. 1 1 , 2()17

l Ii() č,9 r konpelenci přcdscd} s\azkLl ze dnc ]9- l2,2017
. do \!ka7u flN kec]ni 31. 12. 20]7 zavec]enore schrálcnór";'ši
o,,. i,rr'.r.',,rleIr,lI:lnka\h /\.iJ|l,ťll,,
Rozpočto\,ý \,ýhled
. llá\Ih střednčdobého rýIrledu sestavcný lra období r. ]()l7 - 2021 7\crcjncn nJ

interncto\.j,ch sh,ánkáclr obci po dobrr 15 dnú r,roznrczi oc] 15, j, ]0]7 do j, ,l, 2017
o schráIetlo rtsnesenirrr r,ýkonné rac]_,- svazku dnc ,1, "l, 20l7
r na inlerneto\,j,ch strlrnkách zl'eřejnčno
schválený rozpočet
o na rok 2017 schvalcno usnesenín \,Ýkonné racly s\azku dnc )2- 1,).2a16 r,příjrnoré

čásli ],10 l(](). Kč a \,ýda,jo\,é části ve \ýši 1,10 l0(). Kč
. do \,ýka7u FIN ],12 \1zavcdcn ve sclrlálenó l,ýši
Zár,ěl.ečný účet
r Výkonrrá rada DSO zc clne 20, 6. ]017 souhlasí s celoročniln lrospodařeni svazku crbcí

ze rok 20l6 bez \,ýhrad. Ná\,rh zá\,ěrečného účtu za rok ]016 b1,1 spolu se zprírott,t
přczkounlání hospodařcní za |ok ]01ó zlcřciněn rra úředrrich dcskáclr všech člcnských
obci DSO ].6. - 20.6.20]7

. na interne1o\,Ých str,áukách zleřejnčno
Bankovni r,ýpis

Výpisl,z barrkolníh,l ítčtu č- l 20605.|j 5910800
za,,lr,]ohr l -',/ ]0l7..rťb\illl ZJ lťd(,llJl /al|
výpis}, Z banko\nilro účlu č, 9,1-6,11 056 l,,07 1 0

l0 za období l - 9/2017 včctnč ilčlování
. Zťlstatk},.jednotli\,ých bankovrlich účrů o!čřcn! ke c]ni ]0, 9, 20l7 a souhlasí i]a stav

íLčtu 2] 1 \ loZVaZe scstavené k témuž dni
Fakturn
. liklul) V),danó l,čiselné řadě 20]7()00l - )0I'70()70 z.a obdobi 1 - ]1/2017 r,četně

piedpisu

vedený u ČS, a,s, v čiselné řadě 1 - 66

vedený u ČNB, a.s. v čiselné řadě l -



. thklllr\ přijatc \ čise]l1é řadě ]il7 - ]5 17 Za obdobi l - 12,]20]7 \čelně přcdpisu a
připíi]\ ) p]atb\

Hla\ ni kniha
. ke dni ]I. 1], ]i:)]7
lnventurní soupis maictku a Zí},azkii
. PLiinin\ťlltllrnalok]0l77cdne9. 12,20l7 \.čctně jnlen(lr,lrni invenladzační konlise
. Píoškoleni invcntaťiz.ční konlisc ze dne l ] , ]], 20l 7.
.lnr.cntariztčnizpr./t\a7elok20l7Zcdllc]1.1.20]8bczirlvettarizačníchrozdilú
o Irrrenttrrní sorrpjs) ke dni ]1.1],2017,
. Inlcntalizacc Zahájcna .l. l, 20l8 a ukorlčena 20, l, ](] l li.
Kniha došlých laktur
. za obdobi od 1, ],2017 do 6. 10,20l7 \,čisclné řadě l lal
l{niha odeslanÝch faktur
. za obdobi oc] l. l. ]0l 7 do 6, l l, 2017\ číselné iadč 20]7000l - ]()l 70070
přiloha rozr ahv
. sesla\ená ke clni ]0,9,]0l7a]1.1],20]7
Rozl,aha
. sestavcní ke dni 30, 9. ]0l 7 rr ] ] , ]2. 20l 7
účetní doklad
. ťlč.tni doklad č, 660001 - hrorlradnú předpis Da přispč\,k\ DSO
o účetrri cloklad 66000] přcťlčto\ání lrospodářského lýsledku
. účetni doklad},č, 1l000l - lI00l0 - účloválli \ýpisů Z bank!,
.. účťtní doklid) č, l2()00] - 120066 účto\,íni Yípisů z bank1,
Učtor1 rozl rh
. na rok ]0l 7

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. Fin ]-]2 Nl seslaven! kc dni 31. l0,20I7
výkaz zisku a Ztrá§,
. scstaveni ke clni ]0,9,]017aj1, I].]()l7
l)ohod_v- o provedeni prácc
o DlP ze J,rr_l, l,]U,--\ťJcl ,.li(lnic(\,
smlour,]'' a další matcriál]'. k přija§m účelovým dotacím
. smlouva o posk}lnuti ncinvestiční dotacc 7 Pov (poi, ,ll22) na akci "Regionální

škola obnovy a foz\'oic venkova". el,idenční číslo slnlou\,}, oŽP 1,i|7 !2163'7 ze dne
11, 5. 20l7. t)otace ve \ýši 809i, zc skutečných llákladú \,ylaložených na akci v Loce
]0l7. nlax. ve výši 200 000., Kč. \,}.účtovíni do 3l. l]. ]017. Piijeli dotacc bylo
sch\'álcno \,Ýkonnou t,adou sr,azkrr clrre,1-.l. 2017

. Snrlouva o posk)lnuti ncinvestiční dotacc 7 POv (pol, .ll22) na akci "l prd\\
veiqjných pfostransl!i, doplnčni lokálnich \,ýstavních expozic a novÝ propcg3inl
nateliá]" . eviclcnčni čís]o smloul] uŽPZ 17]ló_]ó z. dnš 1l, 5, ]0l7, Dolace !e
r,ýši 70ló ze skLrtečrrých náklarlú r,r,naloženich na akci \.roce2017. lna\,rcrýši .150

0()0. Kč. v\účtováni do ]l. 1],2017_ Přijctí dotace b1,Io schví]eno \Ýkonnou ťadou
svazkrL dnc ,l. ,:l. f0l7_

vnitřní předpi§ a směrnicc
. Sněrnicc o zásadách inventarizace najetku a závazkú ze clne 1_ 1.2016
. Směl,nice - oběh účctnich dokladú zc dne 1 1, 20l6 r,č. archivace účetnich dokladij
o Snlčrnice k finančni kontťole 1. 1.20]6. \č. podpisol;ich r.zoru

.,]1i.i]]a:]::,.,],:i_]] :.l;il: li.l, .,l i]r\::i,]..,ilill,i!LLi,::i .:].,



Zápisl z jctlnlrní orgánú dobrovolných sl,azkú obcí
o Zápis} z jcc]náni rjkonné r,adl,Srazku obci Za Lelištčnl
. Zedne ]0, l1. 10I5 - konpeterrce naíozpoč1o\á opatřcní
. 7c dn. ]], 1i,20l6 rozpočct l017
. 7c dnc .l. ,l, ]017 - slřednčdob)j,\,ýhled 20]7 ]0]0. dotace POV
o zcJrl<,'0,,'lll--.,aťllll.,J\ť-l\,,.,/:l\i'.:,)1 l,ťšl
o ze dne 19_ 9. ]0l7 - RO č. 5
r zc clne j0. 11,20]7
Hospodářský r,ýsledek
. Hospocllrřský r,ýsledek le výši 6]2 ],1].]0 Kč byl přerecicn na írčct,1.]2 dokladen č,

ó6000] ze dne -']0, 6, ]0]7
Ncspecifikován
. ťlčctni 7ávěťka Za Iok ]0 ]7 sclrr,álená ,,íkoIrnou radou svazkLr dne ]0, 6, 2017
. pl,olokol o sch\,álcní předložerr


