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Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení
Y ,

DSO SVAZEK ME ST A OBCI VKM
IÈ: 71193766
za rok 2009

Pøezkoumáni se uskuteènilo ve dnech:
. 10.2.2010
. 18.11.2009

na základì zákona è. 420/2004 Sb., o pfezkoumávánf hospodaøení územních samosprávných
. . - - .

celkù a dobrovolných svazk\1 obci.

Pøezkoumání probihlo v sidle mìstyse VJet.ty:

Pøezkoumáni vy konaly:

- kontrolor povìøený øízením pøezkoumání:
- kontroloøi:

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

Pøedmìt pøezkoumání je vymezen 1S8Dovením § 2 zák. È. 420(1.004 Sb., o
hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazk1\ oOCí.

Pøezkoumání bylo vykonáno výWrovým zpùsobem,

Stejnopis è. 2

T. G. Masaryka
277 16 V§etaty

69

Zuzana Svobodová
Zem.nováAlena

Miroslav Baloun -
Olga Koudelová -

pmleda
h1avníúèetnf

pfezko\unání

2009.é období r.pøezkoumávaD



A. Pfezkoumané plsemnosti

SchviIe8ýrapoid
. na rok 2009 schváJený orgánem svazku dne 16. 3. 2009 jako scbodkový

Návrh rozpoltu
a na rok 2009 zvefej~ ve vIecb èIeoských obckh OSO

Rozpoltový vý.w
a na rok 2008 - 2010

UvìrelDý úlet
a na rok 2008 schválený orgánem svazku dne 11. 6. 2009. vyj~ún "bez výhrad"

Pravidla rozpoltovQo provizoria
a na rok 2 009 sc h vál ená orgánem svazku dne 16. 12 . 2008

Inventum' loupis majetku a dvukl
a inventurní soupis úètd 231, 261 k 31. 12.2009

Poklad-' kJI~a (deDfk)
. za m~ic únor, ~ kv~ 2009

ÚEetuidoklad
. è. I, 2 a 3 k bankovnímu úètu ~~~ u KB L s. ì. .51.2529190217,1)100

Poklad" dokl8d
a È. 1 - 4

BaDkovnivýpis
a bankovni úèet vedený U KR a. s. È. 51-2.529890217/0100 výpis È. 4, 8. .

Ultovy rozvn
a na rok 2009

Výkaz pro hodaoe8i ~ ~~
a k 30.9.2009, k 31. 12. 2009

PflIoUrKV8'Y
a k 30. 9. 2009, k 31.12. 2009

Rozvaha
a k 30.9.2009, k 31. 12. 2009

Do~ O pnvedeal p..-
a ze dne 28. 5. 2009 uzavøena s pf Lenkou Kalabi.4ovou za .dministr8tivnf ]rice, zaj~

VH svazku
Upity z jedajDf orláD' dobrovolaýeh IV8zk6 obd

a zápisy Z valné hromady ~ dne 18. 6. 2009 (NEPtF.ZKOUMA V ANo, pou:f.ito
pod~ )

. zápisy zjednání pøedsednictva svazku ~ dDe 16. 12.2008,21. 1.2009, 16.3.2009,25.

5.2009,4.9.2009. 16. 12. 2009 (NEP~ouMAVANO, poutitopod~-)

V kon1rolo~ období ~broYOIný sv.- ~ dle ~~ pfedsedy, IXOOspodafi I
s majetkem státu, nenIÈil svým majetkem za závazky fyzjckých a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavfel kupní, srraoo~ darov.:í, nájemní smlouvu
a smlouw o výp1j= týkající ~ 1aDOvité]K) majetku, 8DJouvu o pfijdi netM> posky1nutf
ùvfru ndx> pdjèky, smJouw o pfijed neOO poskytnutí ckJtKe, smlouvu o JieYzdÍ dluhu oeOO
roèitelsk.ébo 'ZÁVazku, smlouvu o ~upeni k Ïvazku a smlouw o ~, nekoupil ani
neprodal ~ papíry, obligace. Muskuteènil majetkov6 vklady, uskuteènil pouze veøejné
Zlkázky maI6fX) ~u (§ 12 odst. 6 zák. è. 13712006 Sb.).
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B. Zj/IMnf z pfezkoumánf
Pti pøezkoumáni hospodaøení DSO Svazek DI6It . obci VKM

Nebyly zjiltfny chyby. nedostatky.

C. Plnlní opatfeni k odstranlni nedostatkù zjištìných:
a) pøi dílèím pfezkoumÁní
Nebyly zjiAtìny chyby. nedostatky.

D) Zlrir
Pti pøezkoumáni bospodafeDÍ
zákona È. 42012004 Sb., ve mì

DSO sv.- m6It . obci VKM D rok ~ podle § 2 a § 3
nf pJdjlicb 1iedpi3d

Nebyly &jS."Y chyby . -"'8ky.
(§10 odst. 3 plsm. a) zákona è. 420/2004 Sb.)

UpozomEnín8
Neuvádfse.

dle § 10 odst. 4 pfsaa. a) zákoDa E. 420/2004 Sb., v platném mìDi:

PodOy dle 110 odst. 4 p_. b) Db.. l. 420/2M4 Sb., v platném mìní:

a) podíl pohledávek na rozpoètu Ú7ftI1niJ1O celku

b) podíl závazkd na rozpoètu územního celku

c) podfl zastaven~ho majetku na celkovém majetku územního celku

VIetaiy 10.2.2010

0,00 %

0,00 8/.

0,00 8j8
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Podpisy kontroloru:

ZUZ8na Svolx>OOvA

Zemano v áAJem

Tato m"va o mledku Dfa.koulD'ni:

- je návrbem zprjvy o výsledku Jie7.k~ 1M)S1X»d~, Jiiìanž koneèným ~fm
zprávy se stává okam~kem marného uplynuti IhClty stanovené v § 6 odst. 3 písm. I)
zákona è. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pov!fcnému øízením
pøezkoumáni na adresu: Krajský úøad Stfedoèeského kraje. Odbor finanèní kontroly.
ZIxxovská 11, ISO 21 Pr8ba S.

- tento D6vrb ZlriVY o výsledku ~~ ~~8fa1i obsahuje i výsledky kiJDeÈDébo
dtlèího pøezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopi~h. pfièemž se stejnopis è. 2 pfedává statutámimu zástupci
kon1rolovWfXJ subjektu a stejnopis è. 1 se ~k:~ do pfisluWbo spisu územního celku
vedeného ~rem finanèni konllOly Kraj*ém úfadu Stfedoècsk~ kraje.

s obsahem Zlrivy o výsledku pfezkDtJm6nf IMJSpodafaú DSO Svazek mat . oIM:f VKM o
poètu 5 stran byl sczn~en a stejDOpis è. 2 pfevDl p. Miroslav 8aIOtm, pfedseda .

Miroslav Baloun
pøedseda

POZD'-k8:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. I pL.m. b) ~ è. 420/2004 Sb., povinen
pfijmout opatøení k náprav6 chyb a Dedoltatkd uvedených v této zpráv6 o výsledku
pøezkoumáni hospodaøení a podat o tom pfaemDoU infonn.:i pffslulnému pfezkownávajícfmu
orgánu - Krajský úf.t S~~ kraje, OdIM>r fiI8IÈIú kontroly, Zborovská 11, 15021

KRAJ8Kt ()t.AD
~EooeISI.t1fO KRAJE

Odbor ""IIIAI kgnUOty
15021 r.-.s.ZbalvT*' 11

~/... ..
komrolor p»vBeoý fízenímpøezkoumání

d:':".~..~...~." , kontrolor

~.~ dDe 10.2.2010
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Praha S, a to nejpo~ji do 1 S dnd po projednáni této zprávy spolu se závìreèným úètem
v orgánech územního celku.

Územní celek je dáJe ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona È. 420/2004 Sb., povinen
v infonnacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhùtu, ve které podá
pfislušnému prezkoumávajícimu orgánu písemnou zprávu o pln~n( pøijatých opatøeni a v této
lhùtì pøíslwnému pfezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnìni tìchto povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 pism. t). g)~ h) zákona
è. 420/2004 Sb.. pofádkové pokuty až do vý~e 50.000.00 Kè v jednom pøípadì.
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