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datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 

13. března 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 42180/2014 KUZL 42180/2014 KŘ 

 

 

 Zpráva č. 102/2014/KŘ  

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
 DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 

za rok 2014 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.12.2014 (dílčí přezkoumání) 

13.3.2015 (konečné přezkoumání) 

 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 5.12.2014 v 8.00 hodin předáním pověření ke 
kontrole a ukončena dne 13.3.2015 v 15.00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke 
kontrole. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: ČOV Dolní Lhota 176 

 763 23 Dolní Lhota 

 
 

 

Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vít Sušila 
 

 
DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota zastupovali:  

předseda: Karel Mozgva 
účetní: Jana Bobčíková 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO na rok 2014 byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 

odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, na úředních deskách členských obcí od 6. 11. do 3. 12. 2013. 
Návrh byl zpracován v příjmech i ve výdajích ve věcném členění.  
 

Rozpočtová 
opatření 

Svazek v roce 2014 přijal dvě rozpočtová opatření, schválená členskými 
schůzemi dne 24. 10. 2014 a 26. 11. 2014. 
Celkem byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny příjmy o 195 tis. Kč, výdaje o 512 
tis. Kč a financování o 317 tis. Kč. 
 

Rozpočtový výhled DSO má zpracován rozpočtový výhled na období let 2013 - 2015. Výhled je 
každoročně koncipován jako přebytkový. 
 

Schválený rozpočet Rozpočet DSO byl schválen členskou schůzí dne 19. 12. 2013 ve zveřejněném 
znění, tj. s příjmy 4 113 tis. Kč a výdaji 3 375 tis. Kč, přičemž schválené výdaje 
zahrnovaly i financování - splátky půjčky SFŽP (1 711 296 Kč.) 
 

Závěrečný účet Závěrečný účet DSO za rok 2013 byl schválen členskou schůzí dne 25. 4. 2014, 
a to bez výhrad. Bylo doloženo jeho zveřejnění členskými obcemi v období 31. 3. 
- 28. 4. 2014.   
 

Bankovní výpis DSO má zřízen běžný účet u České spořitelny, a. s. č. 14020285369/0800. 
Dále svazek zřídil podúčet s předčíslím 35, na který jsou směrovány platby za 
stočné. 
Konečný zůstatek účtů k 31. 12. 2014 ve výši 656 727,24 Kč souhlasil s údajem v 
rozvaze. 
 

Evidence 
pohledávek 

Svazek k 31. 12. 2014 vykázal celkové krátkodobé pohledávky ve výši 
1 375 230,88 Kč.  
Nejvyšší položku tvořily pohledávky za odběrateli, které činily 1 145 232,49 Kč, z 
toho po splatnosti byly pohledávky ve výši 38 276,80. Pohledávky po splatnosti 
byly průběžně vymáhány, po dvou upomínkách přidány k vymáhání právní 
kanceláři. 
Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2014 činily 8 679 124,25 Kč. Jednalo se o 
budoucí příspěvky obcí na splácení půjčky SFŽP. 
 

Evidence závazků Svazek k 31. 12. 2014 vykázal celkové krátkodobé závazky ve výši 267 887,94 
Kč, z toho závazky vůči dodavatelům činily 31 002,94 Kč, všechny ve lhůtě 
splatnosti.  
Dlouhodobé závazky činily 8 556 474,00 Kč - jednalo se půjčku ze SFŽP. 
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Ke kontrole byly předloženy výsledky inventarizace majetku a závazků, která byla 
provedena k 31. 12. 2014 jak fyzická, tak i dokladová. 
Inventarizace byla provedena u všech majetkových a závazkových účtů. 
Porovnáním účetního a evidenčního stavu se stavem zjištěným fyzickou a 
dokladovou inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 
 

Pokladní doklad Byla provedena kontrola doloženosti výdajů za měsíce červen -  září 2014. 
Všechny kontrolované výdaje byly doloženy.  
 

Pokladní kniha 
(deník) 

Pokladní kniha byla vedena ručně. Příjmové a výdajové doklady byly číslovány 
jednou číselnou řadou, v kontrolovaném období bylo vystaveno 68 dokladů.  
Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2014 ve výši 0 Kč souhlasil se stavem účtu 261 
- Pokladna v rozvaze. 
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Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha - Bilance za období 13/2014 vypracovaná 
5. 3. 2015, v níž byly uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a 
jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků 
zjištěných na jednotlivých syntetických účtech.  Aktiva netto celkem ve výši 
216 304 325,97 Kč se rovnala pasivům celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve 
výši 38 215 041,27 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku a opravné položky k pohledávkám.  
 

Účetní doklad Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů - dodavatelských faktur č. 
51 - 100.  
U kontrolovaných účetních dokladů byla prověřována zejména správnost 
účtování, dále formální náležitosti a návaznost na vedenou evidenci majetku a 
závazků. 
Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené 
v § 11 zákona o účetnictví.  
Bylo doloženo provádění finanční kontroly prostřednictvím podpisů příkazce 
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 
 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka DSO za rok 2013 byla schválena členskou schůzí dne 25. 4. 
2014. 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Byl předložen výkaz Fin 2-12 M za období 12/2014 vypracovaný 13. 2. 2015. 
Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly navedeny do výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby.  
Celkové příjmy po konsolidaci byly k 31. 12. 2014 vzhledem k upravenému 
rozpočtu splněny na 99,85 % (4 301 417,93 Kč). 
Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 
99,76 % (2 170 578,71 Kč). 
 

 

 Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost 

Daňové příjmy - - - 

Nedaňové příjmy 2 035 000 2 314 000 2 316 791,16 

Kapitálové příjmy - - - 

Přijaté transfery 2 078 000 1 994 000 2 984 626,77 

Konsolidace příjmů   1 000 000,00 

Příjmy po konsolidaci 4 113 000 4 308 000 4 301 417,93 

Běžné výdaje 1 663 704,00 2 090 704,00 3 085 578,71 

Kapitálové výdaje - 85 000 85 000,00 

Konsolidace výdajů   1 000 000,00 

Výdaje po konsolidaci 1 663 704 2 175 704 2 170 578,71 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 2 130 839,22 

+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2014 241 476,02 

- úhrada krátkodobé půjčky 4 292,00 

- uhrazené splátky dlouhodobé půjčky 1 711 296,00 

= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2014 656 727,24 

 
 

Výkaz zisku a ztráty Ke kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty za období 12/2014 vypracovaný 
13. 2. 2015. Obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a 
výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost obec 
neprovozovala.   
Náklady celkem byly vykázány ve výši 14 439 989,34 Kč, výnosy celkem dosáhly 
výše 15 019 563,99 Kč, čímž byl dosažen kladný hospodářský výsledek 
579 574,65 Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření běžného 
účetního období uvedené v rozvaze k témuž dni.  
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Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

DSO v roce 2014 prováděl jen běžnou provozní činnost. Žádné veřejné zakázky 
nerealizoval. 
 
     

Peněžní fondy obce 
(FRB, sociální, 
apod.) – pravidla 
tvorby a použití 
 
 
 

DSO neměl zřízen žádný peněžní fond. 
 

  

B. Zjištění 

 
I.    Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
 

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy 
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. 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.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s 
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem.  

 
 
II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 III. Při konečném    přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

 



Klasifikace: chráněný dokument 

 

 5 

C. Závěr 

 
 I.  Odstraňování chyb a nedostatků  
 

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto 

chyby a nedostatky byly napraveny. 

 
II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí aglomerace 
Dolní Lhota za rok 2014 
 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. 

 

 

III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

 
 IV.  Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí aglomerace 
Dolní Lhota za rok 2014 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 67,33 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 42,22 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
 Dolní Lhota dne 13. března 2015 

 

 

 

Ing. Vít Sušila  

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

  

 

 

 

 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího 
přezkoumání.  

 

Karel Mozgva, předseda dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, 
prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým 
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel 
kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 
smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí 
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani 
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky 
malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). 
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Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen  dne  13. března 2015 
 
 
 
 
 
 

Karel Mozgva 

předseda 
……………………………………………….. 

podpis 

 

 

 

 

 

 
 
1 x obdrží: DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní  

 
 

 
 


