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 Zápis č. 364/2021/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření 
 DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ 75104181 

za rok 2021 
 
 
 
 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 29. 09. 2021 
 
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. 
 
 
 
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad, Dolní Lhota č. p. 129 
 763 23  Dolní Lhota 
 
Přezkoumané období: 01. 01. 2021 - 30. 06. 2021 
 

 
 
 
Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Pavlína Štachová  
 
 

DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota zastupovali:  

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

Při dílčím přezkoumání hospodaření  DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota byly přezkoumány 
následující písemnosti: 

 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota, na rok 2021 byl 
zpracován na straně příjmů i výdajů v členění podle rozpočtových tříd a skupiny 
paragrafů. Návrh rozpočtu předpokládal příjmy 3 624 000,00 Kč, výdaje  
2 439 000,00 Kč, včetně financování. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 
desce a na internetových stránkách od 6. 11. 2020 doposud, v souladu  
s ustanovením § 39 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Zveřejnění návrhu rozpočtu bylo ověřeno na elektronické úřední 
desce.  

Pravidla rozpočtového 
provizoria 

Rozpočet DSO byl schválen před 1. lednem rozpočtového roku, DSO 
nehospodařilo dle rozpočtových pravidel ve smyslu § 13 zákona č. 250/2000 
Sb., v platném znění.   

Rozpočtová opatření V kontrolovaném období do 30. 6. 2021 nebyla provedena žádná úprava 
rozpočtu.   

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2021 byl projednán a schválen, na členské schůzi svazku 
Aglomerace Dolní Lhota 28. 12. 2020 usnesením č. 3/5/2020, jako vyrovnaný, 
přebytkový s příjmy 3.624.000,00 Kč, výdaji ve výši 2 429 000,00 Kč, včetně 
financování. Jako závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020 byly schváleny 
příjmy a výdaje v nejvyšším druhovém třídění rozpočtové skladby, příjmy  
a výdaje podle skupiny paragrafů rozpočtové skladby.  
K rozpočtu roku 2021 byl doložen rozbor a zdůvodnění příjmových a výdajových 
položek rozpočtu v tomto znění: "Rozpočet svazku obcí na straně příjmů  
je stanoven podle pravidel daných Rozhodnutím o financování a Finančně 
ekonomickou analýzou. Cena za 1 m3 vypouštěné vody  pro období roku 2021 
se stanovuje podle pravidel daných FEA s přihlédnutím k povolené toleranci - 
10%,  na 40,91Kč/m3   + příslušná sazba DPH Množství  fakturované vody je 
určeno  podle skutečností  uplynulého fakturačního období na 85 000 m3 za 
rok. Konečná cena pro spotřebitele včetně  40,91/m3 + platná sazba DPH 
(45,00 Kč/m3). Záloha je stanovena na  1000,00 Kč na osobu  a rok. Paušální 
sazba stočného je  stanovena na 1800,00 Kč za osobu žijící na čísle popisném 
za rok. Rozpočet na straně výdajů byl stanoven podle provozních nákladů 
uplynulého roku provozu s výhledem na rozvoj infrastruktury. Přebytek 
rozpočtových příjmů bude sloužit k zajištění rozvoje a obnovy kanalizací. O jeho 
použití bude rozhodovat členská schůze svazku obcí a bude předložen ZOS 
obcí svazku k projednání a schválení".  
 
Schválený rozpočet na rok 2021 byl na internetových stránkách a úředních 
deskách členských obcí zveřejněn od 18. 12. 2020. Současně bylo na úředních 
deskách dotčených obcí oznámeno, kde je rozpočet zveřejněn v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, jak ukládá 
ustanovení § 39, odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Zveřejnění bylo ověřeno na elektronických úředních deskách obcí Dolní Lhota  
a Horní Lhota. Nedostatky nebyly zjištěny.   

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

V kontrolovaném období měl DSO zpracován rozpočtový výhled na období let 
2022 - 2026. Rozpočtový výhled předpokládal každý rok přebytek hospodaření. 
Bylo jeho zveřejnění na internetových stránkách DSO podle ustanovení  
§ 39, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. Byla provedena kontrola zveřejnění v elektronické 
podobě na internetových stránkách obcí Dolní Lhota a Slopné.   

Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření byl 
schválen členskou schůzí DSO dne 7. 6. 2021 usnesením č. 2/2/2021, a to bez 
výhrad. DSO zveřejnil Závěrečný účet za rok 2019 na svých internetových dle 
ustanovení § 39, odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění – bylo doloženo. V elektronické podobě byl 
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na stránkách DSO zveřejněn doposud, dále bylo zveřejnění zkontrolováno na 
elektronické desce DSO Aglomerace a obcí Slopné a Dolní Lhota.   

Bankovní výpis DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota měl, tyto běžné účty  
(zůstatek k 30. 6. 2021): 
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1420285369/0800 (1 611 537,63 Kč - výpis č. 6), 
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 35-1420285369/0800 (841 467,50 Kč - výpis č. 7). 
Konečné zůstatky účtů k 30. 6. 2021 je ve výši 2 453 005,13 Kč a je v souladu  
s rozvahou (účet 231).   

Pokladní doklad V kontrolovaném období do 30. 6. 2021 bylo vystaveno 32 pokladních dokladů. 
Pokladní doklady byly číslovány jednou číselnou řadou. Z dokladů bylo zřejmé, 
že byla provedena finanční kontrola ve smyslu zákona č.320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole. Kontrolou účtování nebyly zjištěny nesrovnalosti. Pokladní 
limit nebyl stanoven. Nedostatky nebyly zjištěny.   

Pokladní kniha (deník) Pokladní deník obsahoval předepsané náležitosti a pokladní doklady v něm 
zaznamenané byly označeny souvislou číselnou řadou. Pokladní deník byl 
veden ručně. Stav pokladní hotovosti k 30. 06. 2021 ve výši 25 854,00 Kč 
souhlasil se stavem účtu 261 - Pokladna v rozvaze.  

Rozvaha V rámci dílčího přezkoumání hospodaření byla předložena Rozvaha - Bilance 
za období 6/2021 vypracovaná 15. 7. 2021, 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 133 028 846,22 Kč se rovnala pasivům 
celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 120 934 930,66 Kč tvořily zůstatky 
účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a opravné 
položky k pohledávkám.   

Účetní doklad V rámci kontroly dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla  
20016-20069/2021 byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí  
a kontrola správnosti účtování. Současně byla provedena namátková kontrola 
souladu údajů uvedených na účetním dokladu o dni zaplacení faktury  
a bankovním účtu dodavatele se skutečně provedenou úhradou prostřednictvím 
bankovního účtu č.1420285369/0800.  Účetní doklady, v rozsahu provedené 
kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví, včetně 
podpisů osob, které ověřily věcnou správnost. Účetní zápisy byly prováděny 
přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Nedostatky 
nebyly zjištěny.  

Účetnictví ostatní Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena členskou schůzí DSO dne  
7. 06. 2020 usnesením č. 2/1/2021. Protokol o schválení účetní závěrky byl 
kontrole předložen.  

Výkaz pro hodnocení  
plnění rozpočtu 

V rámci dílčího přezkoumání byl předložen výkaz Fin 2-12 M za období 6/2021 
vypracovaný 15. 7. 2021. Schválený rozpočet byl naveden do výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby. Celkové příjmy po 
konsolidaci byly k 30. 06. 2021 splněny na 108,75 % (3 941 116,09 Kč - 
rozpočtové opatření bylo provedeno v červenci 2021 - nebylo předmětem 
kontroly). Celkové výdaje po konsolidaci byly splněny na 70,56 % (1 720 969,74 
Kč).  

Výkaz zisku a ztráty V rámci dílčího přezkoumání DSO Aglomerace byl předložen Výkaz zisku  
a ztráty za období 6/2021 vypracovaný 15. 7. 2021. Obsahoval konečné 
zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní 
činnosti, hospodářskou činnost svazek neprovozoval.   
Náklady celkem byly vykázány ve výši 6 960 093,62 Kč, výnosy celkem dosáhly 
výše 7 379 910,00 Kč - byl vykázán kladný hospodářský výsledek 419 816,38 
Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření běžného účetního 
období uvedené v rozvaze k témuž dni.   

Smlouvy o přijetí úvěru V kontrolovaném období do 30. 6. 2021 nepřijal DSO žádnou smlouvu o přijetí 
úvěru, neměl ani úvěry z minulých let.   

Dokumentace k veřejným 
zakázkám 

DSO v kontrolovaném období do 30. 6. 2021 realizoval pouze veřejné zakázky 
malého rozsahu (běžné zakázky zajišťující provoz), žádná nepřesáhla 500 tis. 
Kč.   

Zápisy z jednání orgánů 
dobrovolných svazků obcí 

V kontrolovaném období do 30. 6. 2021 se uskutečnila 1 valná hromada DSO 
Aglomerace Dolní Lhota. Svazek obcí informoval prostřednictvím členských 
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obcí o místě, době a navrženém programu připravované valné hromady, 
alespoň 4 dny před zasedáním členské schůze  v souladu se stanovami svazku 
obcí.  O průběhu zasedání zastupitelstva byly pořízeny zápisy, které podepsal 
předseda a členové svazku. 
  

 

 

B. Zjištění z dílčího přezkoumání 

 
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 nebo 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) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.   

 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření  DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.  
 

C. Odstraňování chyb a nedostatků 

 
Z předchozích let nejsou evidovány chyby a nedostatky 

 

 

 
 dne 29. září 2021 

 

………………………………………… 
Mgr. Pavlína Štachová 
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kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
 
 
 

 
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření  DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota byl 
seznámen a jeho stejnopis obdržel dne 29. září 2021 
 

 
……………………………………. 

Karel Mozgva 
předseda 

 

 
1 x obdrží: DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota  
1 x obdrží: Odbor ekonomický, oddělení kontrolní Krajského úřadu Zlínského kraje 
 
 

 


