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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO "REGION TAXIS BOHEMIA"

,

Ič: 75085828
Za rok 2020

za ro1r< 2020 bylo zahájeno clne
Přezkoumání hospodaření DSO "Region Taxis Bohemia"
hospoclaření zaslaného
30.07.2020 doručenínt oznámení o zahájení přezkoumání
přezkoumáv qícímorgát.em.
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 15.2.2021

.

04.11.2020

ťtzemních samosprávných

nazákladézákonaé.42012004Sb.,opřezkorrmáváníhospodaření
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
cellctr a dobrovolnýclr svazků obcí, ve znění
ó.255lZ0l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
přezkourňávané období:

Přezkoumání proběhlov sídle DSO:

01.01.2020 - 31.12.2020

DSO "Region Taxis Bohemia"
Louěeň l89
289 37 Louěeň

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízenim přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Zástupci DSO:

Milan Moc - předseda DSO
pavla Jelínková - úěetní

,|

č, 4z)lz004 Sb,, § 4 a § 6 zá|<ona
Pověření kpřezkoumání podle § 5 oclst. 1 zákona
vydala vedoucí oclboru interního auditu
ó.25512012 Sb., vše ve znění pozdějšíchpředpisů,
Dvořáková Týcová
a kontroly krajského úřadu střeáočesl<élro kraje Mgr, Štěpánka
dne 1,.7,2020 pod čj, 08B572|20ZO/KUSK,
I

č. 47012004 Sb,, ve znénípozdě,|ších
Předmětem přezkoumání jsorr dle ust. § 2 zá|<.
podle
celku, tvořícísoučást závěrečnéhoúčtu
předpisů, údaje o ročnímhospodařeni územňiho
,aiinuó. 250/2000 Sb., ve zněnípozdějších předpisťt, a to:
se rozpočtových
_ plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajících
-

prostředků,
peněžníclrfondťr,
f,lnančníoperace, týkajícíse tvorby a použití

celku,
náklady a výnosy podnit,ut,t,ké činnosti územního
rra základě smlouvy
_ peněžní opel.ace, týkajícíse sclružených prostředkťr.vynakládaných
s jinými

lla základě smlottvy
mezi dvěma nebo více územnínricelky, anebo
právnickými nebo fyzickými osobam i,
o úrčetnictví,
_ finančníoperace, týkajícísecizích zdrojů ve stnyslu právních přeclpisů
íbndtr a s dalšínri
_ hospodař.nr u Áuí.laáani , prortr.dky poskytňrrtýrni z Národního
prostředkyzezahraničíposkytntrtýminazál<laclěmezinárodtríchsnrlttv,

lt rozpočtůmkrajů,
_ vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahťr ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům,ke státním fondťrrrr a k dalšírrrclsobám,
k rozpočtůrir
"|'.ii.;i"y.
_ nakládání u norpoaur"ňi s majetkem ve vlastnictví útzetnního celkr_r.
celek,
_ nakládání u t,o.ioJur"ní s rnajetkem státu, s nírnžhospodaří úzenrní

-zadáváníauskutečňováníveřejrlýchzakázek,svýjimkouťrkonťrapostupů

přezkoumany"no,gan.*dohledupodlezvláštníhoprávnílropředpisu.
- .tuu pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
- ručenízazávazky fyzických a právnicl<ých osob,
- zastavováni ,"onitY,n u,i"*ouiti"h věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizovánívěcných břemen k rnajetkr,r útzemníhocelku,

-

účetnictvívedené územním celkem,

s olrleclem na významnost
přezkor,rmání hospodaření bylo provecleno výběrovým zpťrsobem
přezkoumání, Při posuzování jednotlivých

jednotlivých skutečnostípoáe piedrnětu a obsuhu
přeápisů platných ke clni Lrskutečnění to1roto
právních úkonťr se vychází ze znéníprávních
úkonu,
Údaie,
podle ustanovení § 2 odst, 3 zákonaó.4z012004 Sb. nebyly předrněterl Přezkoumání
nakterésevztahujepovinnostmlčerrlivostipodledaňovéhořádu.

písm, g) kontrolního řádu
posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst, 1
zjištěrrí,předárrí přezkor"rmaných
učiněným dne ts.oz.zozt bylo sňrnutí kontrolníčh
yízením
prohlášení l<ontrolot,a pověřeného
dokumentů zástupcům územního""iň a
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena,

li

A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhted rozpočtu

rnaroky2020-7022schválendne4.1z.2018,návrhzveřejněnvčlenskýchobcíclrsvazku

od 15.1 1 .2018 clo 4,1 z.2018, zveřejněn dne 4,12,2018
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od l 3.1 l ,201 9 - 3,I2,20I9
Schválený rozpočet
je krytý z finančních
. valnou hromadou dne 3. 12.2019 jako schodkový (schodel< zvalné
hromady rlebylo
v zápisrr
prostředků z tel minutych, což při sóhválerrí rozpočtu
rozpočtovésktaclby (položky),
uvedeno), závazné ukazatele oclvětvové třídění dle
schválený rozpočet zveřejněn dne 3,1Z,2019

Rozpočtová opatření
rč'lschválenovalnouhromadou8'12.20zO,zveřejněnodne8'lz.2020
Závéreóný účet
Návrh
. roku 20l9 schválen valnou hromadou svazl<u obce dne 2.6.2020 "bez výhrad",
l9.5.2020 do 2.6.2020, schválený
závěrečného účtubyl zveřejrrěrr ve clnech od
závérečný účetzveřejněn dne 2,6,2070,

Yýkaz pro hodnocení plnění,oT_ťtT
. U'EO.g.Z020 zaslin do CSUIS dne 14,10,2020,

k

31.12.2020 zaslát:. do CSUIS clne

15.2.zOzI

Yýkaz zisku a ztráty
. k 30.9,2020 zas|án do CSUIS dne

14.

l0,20z0,

k 31,12,z)z0 zaslán do CSI]IS

dne

25.I.2021

Rozvaha

.

k

30.9.2 020 zas|ána clo

CSUIS drie l4. 10.ZOz0, k 31,12,2020

25.Lz021
Příloha rozvahy
. k 30.9.2 020 zas|ána do CSUIS dne 14. 10.2020, k
25.L2021
ÚrtovY rozvrh
. platný pro rok 2020
Hlavní kniha

31 ,l

zaslát,la

do CSUIS dne

2,z)z0 zaslána do CSUIS

dne

.k31.10.2020zedne3I,1O.z02O,k3I.12,2020zedne25.1.2021
Kniha došlých faktur

.vedenavmoduluTriada-č'32000l-č.3z0}0z7-dlepotřeby

Kniha odeslaných faktur

.

dle potřeby
vedena ,, progru*., Triada - č, 42000l - ó,420027 Bankovní výpis
. k účtuó. 290164150912010 vedenérnu u Fio banky, a,s,. od ó,2lZ020 za období

I.2.2020-79.2.2020doč.l)lz)z}zaobdobí1,12.2020.3r.|2,2020
účetnidoklad
. k účtuó,290164150912010 vedenétnu u Fio banky, a,S,, od č, l20005 ze dne3,7,2020
do č. l20053 ze dne30,12,2020
Pokladní kniha (deník)
a zaměsíc leden až prosinec - vedena v modulu Triada
pokladní doklad
r příjmovéa výdajové pokladní doklady od č. P20000001 ze dne 7,1 ,ZOZ0 ďo P20000006
ze dne 15.12.2020

Evidence majetku

.

vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků
ze dne
. složka inventarizace majetku a záyaz|<tt obce k 31,12,2020 _ Plárr inventur
8,1z,2020, inventurní sotrpisy nrajetku
6.12,2020,proškolení inventarizační komise dne
azávazktlDsok31.12,2020,Inventarizačnízprávazedne21,1.zjzl
účetnictvíostatní

.

Protoko| o schválení účetnízává,l<y ze dne 2,6,2020,
obcí
Zápisy z jednání orgánů dobrovolnýc_h svazkťr
účet,ťrčetrrízávér|<a), 8,1z,Z020
(závěrečný
ze dne 3.1 z.zďtg |rozpočet), ž.s.zoio
nepřezkoumáváno použito podpůrně

.

_

dle prohlášení předsedy DSo,
-řupní, DSo "Region Taxis Bolremia",
V kontrolovanénr období
o výpůjčce,
směnnou, darovací. trájenrní, paclitovrrí, strrlouvu
neuzavřel smlouvu
ve svénr vlastnictví,
převodu nebo o z(íz|enípráva"stavby k pozenrku

o nabytí,
anijinou smlouvu oiabytí a převodu..majetku

výprose,

právy,
včetně ,,'1iouuy o nakláclání s věcnýrni
z^a závaz|<y Íyzických a Právnických
nehospodařil s rnajetkern státu, rreručil ..ilin, i"u;.tkem
u s 38 odst, 3 zákorla o obcích, nezastavil
osob, a to ani v přípaáech taxaiivně uy1*"'nouunň6
o přijetí a poskytnutí útvěru rrebo zápůjčky,
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel ,mlo.,vu
prij"tr dotacÓ, smlottvu o př,evzetí dluhu, o 1lřevzetí
smlouvtt o posky,tnutí áotace, smlouvtt o
o sdružení, smlouvtt o společnosti
ručitelskéhozávazkv,o přistor,rpeníkzáiazku a smlouvu
o sdružení,jehož je DSo společníkenr,
a poskyování rnaieúwých hodnot podle smlouvy
nevydal l<onrrrnální clluhopisy, nezřídil
rrekoupil ani neproclal cenlré papíry, outigu".,"
sloiku, neza|ožil ani rrezrttšil právnickou
ani nezrušil příspěvkovou organizaci u or:[uriiruenl
hospodářsl<ou

právnickýcli osob, l]eprovozoval
osobu, neuskutečtril majetkové vklady d"o
pouze veřejné zakázky rnalého rozsahu.
řň"J"ir.","r.kou) činnost, uskutečnil

4

B. Zjištěníz přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO "Region Taxis Bohemia":

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

ptnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání

c.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

předchozí roky
b) při přezkoumání hospodaření za
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

,

D) Závěr
Při přezkoirmání hospodaření DSo

"R_egion

Taxis Bohemia" za

ro\<

2020 podle § 2 a §

3

předpisů
zil<ána é. 42012004 Sb., ve znění pozdějších

Nebyly zjištěny chyby a nedostalky,

(§10 odŠt. 3 písm, a) zákonaé,42012004 Sb,)

Sb,, v platnóm znění:
Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákonač,42012004
Neuvádí se.

Podíly dle §
a)

v platném znění:
10 odst. 4 písm. b) zákonaé,420t2004 Sb,o

podíl pohledávek na rozpoětu územního celku

b) podíl závazktlna rozpočtu územního

0,00 70

celku

0,00

majetku územního
c) podíl zastaveného majetku na celkovém

celku

o/o

0o00 yo

I<omen!éř:

Ziff""-r"u:em dlouhodobých Rohledávek ěiní 0,00 Kě.
Č"riouY obj em

dl

ouhodobý ch z6v azktl ěiní 0,00 Kč,

DSO "Region Taxis Bohemia" 15,02,2021
Podpisy kontrolorů:

Bc. Dana Matějková

Bc. Sitnona Marková

kotrtrolor pověřený řízením přezkoumání

kontrolorka

Tato zpráva o vÝsledku nře?koqTn4nÍ 1 ,1^y^.^: _y:x^__ř l.^.ořrrrirn znětrím
znění zprávy
lrospodaření, přičernžkonečrrýrn
_ je návrhem zpl.ávy"
d) zákona
písm,
1
"ýr-d-rnrání
,iunovené'v § 6 odst,
se stává okarnžikem nrarného uplynutí it,,t,y
pověř,enému (ízenim
č. 4zvlz004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi
přezkournání

')p,a,y,
-kezjištěnínruvedenýmvtonrto'návrhujemoŽnopodatpísemnéstanoviskovelhůtě
a to' kont,olorovi pověřenému řízerrím
návrhu
předání
dne
do 15 dnů ode
auditu a kontroly,
kraje, odbor interrrího
přezkoumání na adresu: i<rajský úřad StřJ;o.rr.jr,,o
Zborovská l l, l 50 2l Praha 5
_

obsahuje i výsledky konečného
tento llávrh zprávy o výsledl<u přezkoumárrí hospodaření

dílčíhopřezkoumání
_

se stejnopis
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,_přičemž

č,2 předává

statrttárnímu zástupci

zak|idá,do přísltršnéhospisu územníhocelkr,r
přezkoumávaného ."u:"r.,_ stejnopii o. r ,"
"
Krajského ťrřaclrr StředoČeského kraje,
vedeného odborern inierního uujit., u l<ontroly

Dso "Region Taxis Bohemia"
s obsahem zprávy o výsledku přezkournání hospodaření
předseda DSo, Dále
r,,. z pieiza|, p. Milan Moc ,
o počtu 7 stran uyt ,.rňa*"n u it"lnop is
n"poclepsanou zprávu o výsleclku přezkournání
předseda DSo převzal v elektronické podobě
pDF pro naplnění
stro;óvc čitelnérnfonnátu
hospodaření DSo Řgion Taxis Bohe*iu,-u.
ustárrovení § 4 zákorra ó,99lL0l9 Sb,

Milan Moc
předseda DSO

ďne |5,02.2021

Rozdělovník:
počet vÝtisků

Přerláno

Převzal

1x

Krajský úřad

1

středoěeského kraie

Bc, Datra Matějková

DSO "Region Taxis

2

1x

Milan Moc

Stejnopis

ir rň€\D
,l

q/)()rý

Bohemia"

)lí

)M

30, r.?flt/

