Region TAX|S Bohemia, DSO
Sdruženíobcí - Reqion Taxis Bohemia

Informace a pozvánka.
Yážené kolegy,nř, 'cáženíkolegové, představiteté členských obcí RTB dso.
Z pověření správní rady svazku dovoluji si informovat Vás o připravované valné hromadě,
která se po dohodě bude konat ve středu dne 15. června 2022 od l6ti hodin v konferenČním
sále farmy Pojedy. Žaaam Vás, abyste si ve svých programech pro jedrrání valné hromady
vyhradili potřebný čas, případně k účastina jednání zmocnili svého zástupce.
Navrhovaný program jednání VH svazku RTB
:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahžtleni a pŤivitánipřítomných
Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení prograínu teclnání
Projednání a schváiení účetnízávěrky svazku zarok2021
Projednání a schválení závěrečnéhoúčtusvazku zarok2O2t
Inventaizace majetku svazku, zpráva
Rozpočtové opatřeni Il22
Různé,diskuse, usnesení azávěr

Přílohy: Pozvánka, ,zpráva,o výsledku přezkumu lrospodařeni za rok 2021, závěreČný uěet
svazku, protokol o schválení účetnízávérky zarok2020věetně příloh a inventarizace2027.

V Křinci dne 10.5.2022

se sídlem v Loučeni:čp.189,2B9 37 Loučeň

zastoupené: předsedou Milanern Mocem tel. 602 445 599
;iii":"''
tčo: oo 75085828 '"

Moc Milan, předseda v.r.

REGION TAxIs BOHEMIA DSO
Návrh závěrečného účtuDSO RTB za rok 2021
Schvalování závěrečného účtuRTB za t.2021
se uskutečnilo tla zaseclání valrré lrromacly
Dne xxx

(dle

§

l7 ákona č,250/2000

sb,, o tozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platrrých předpisŮ)

Dne 8.12.2020 byl Valnou hronradou DSC RTB sclrválen Rozpočet DSO RTB na rok 2021,
.|ehož součástíbyly příjmy ve výši 312 000,-Kč a výdaje ve výši 372 000,-Kč
Rozpočet byl sestaven jako schodkový, s tim,že schodck vc výši 60 000,- Kč bude pokryt
zapo.jerrírn přebytkťr z minulých let, tj, budou použity prostředky z běžnéhoťlčtuvedeného
u Fio Banky. ( položka 81 l 5)

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňr{ícíplněrrí rozpočtu příjrnů a výdaiů. Běhern roku byl
rozpočet upravován rozpočtovými opatřenírrri, schválerrými valnou hromac]ou

o
.

Rozpočtové opatř,erií č.1 r,c dne25.3,2021
Rozpočtové opatřerú č,2 ze clne 30.6.2021

Rozpočtovéopatření bylo projedlráro a schváIeno Valnou hromadou
výkazu pro plněni rozpočtu.

a

je zalrrnuto ve

,;

'l'řída

l

Schválený
rozoočet
- Daňové příirny

Třída 2 - Nedaňové
nříinrv
Třícla 3 - Kapitálové
oříilttv
']'řída 4

-

Při|até dotace

U

1,ozoočet
(,

0

6 000,00

6l

081,00

Plnění
k 31.12.2019

pravený

Rozpočtová
opatření

6l

0

0

08 1,00

63 531,00

0

0

0

0

306 000,00

306 000,00

306 000,00

309 920,00

|'ří;nry celkem

3

l2 000,00

3ó7 081,00

3ó7 081,00

373 45 1,00

Třída5-Běžnévýda.ie

352 000,00

407 081,00

407 08 1,00

321 499,07

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

Výdaje celkem

372 000,00

427 081,00

427 081,00

3z7 499,07

Salelo Příjmy - výdaje

-60 000,00

-ó0 000.00

-60 0000,00

45 591,93

l'řída 8: - Firratlcovártí

ó0 000,00

ó0 000,00

ó0 000.00

-45 591,93

0

0

0

0

Třída 6
výcla_je

-

Kapitálové

přiiaté ťtvěrv a půičkv

splátky úvěrů
. i-1.,,

0
0

0

úoale o plněrrí rozpočtu příjmůa výclajů a o dalšíchfinančníclr operacích y.pl''."'"_ Člerrění
poclle rozpočtovéskladby.jsou obsažerry v příloze a jsou k nalrlédnutí na Uřadu MěstYsc
Loučeň ,
( Výkaz FinZ-12,rozbor čerpánípří|nrů a výdaiťr, pro lrodnoceni plnění rozpoČttt Úz.etnníclr
salnosprávných celků, který je součástízávěrečnélro účtuDSO, )
Výkaz je clálkově přístupný na \\\\ \\,.1,11l-tlsrr.,":z

rŘíua 1 - DAŇovÉ, pŘí"lnnv
Daňové přiimy se na příslušnou jmctrovitou položku zazttatnelrávaji včetnčPřísluŠerrstvi
( pcnálc, zvýšcnídarrě, rráklacly clariového |izení, úroky a pokLrty ),

priricip přerozclělovárrí celostátních lrrubýclr výnosů claní státrrího rclzpoČtu obcím, krajŮrrr a
Státnírnu íbndu clopravní iní'rastruktrtty je starroverr v zál<oně č, 24312000 Sb., cl
rozpočtovérnurčeníclaní, a v soulaclu s vylrláškou o procentnítn podílu"iednotlivých obcí
bána částeclr celostátnílro lirubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z Příjmr"r.

NBNÍ NAPLNĚN

rŘínn 2 _ NEDAŇovn pŘí.ltuy
Nekapiáové příjmy jiné n ežzdania podobných plateb.

.Iedrrá se zejmóna o

přijniy z obČarrskoprávriíclr

vztalrii, ktenými j sou příjmy organizace za to, žs splnila nebo splní povinrrost něco dát, něco konat,
sřlťt ( § 1789 oliarrskélio ákorríku ) ve prospech toho, kdo platÍ, nebo
něčelro se zdrži n.Ú

nú

jedrrotlivě ručerťclr osob.

Přijnry z Jnskytovarrí služeb a výr,obků
Příjrny z ptonajtntt maielku

rŘína 3 - KApITÁlovn r,Ří.lvty
Příjrny z prodeje dlouhodobélio

nra.ietkr_r

a oStatní kapitálové přijnry

NENÍ NAPLNĚN

,rŘína

4-

pŘI.IATÉ norncn

'I'ransltrenr rozunr íme zej nréna
Dotace, granty, příspěvky
Dary
Dávky, subvence ajiné podpory

o
.
r

Při.iaté dcltace

:

v roce2)Z|.isou zobrazctty v tabulcc.

jínr

PŘBHLBD DOTACÍ
Pří,.§pevlry

položka

odobcí

Dotace v Kč

obec Bobnice

412l

17 240,00

obec Čachovice

4l2l

l7 660,00

Obec llrubý Jeseník

4|2l

l

obec chudíř

412l

4l60,00

obec Jabkenice

4\2l

8 760,00

Obec Jíkev

412l

6 820,00

obec Jizbice

412l

7 640,00

obec košík

412|

7 040,00

Obcc Klchleby

412l

l4 360,00

Městys Křinec

412I

25 600,00

Městys Lipník

412l

7 080,00

Obec Loučeň

412|

27 300,00

obec Luštěnice

412l

42 080,00

C)bec Mcely

4lzl

7 740,00

obec Netřebice

Ai2l

4 740,00

obcc oskořínck

4|2l

Město Rožd'alovice

412l

obec seletice

412l

obec srrrilovice

41zl

c)bec untvslovice

412l

6 420,00

obcc vestec

6 3ó0,00

obec vlkava

4l2l
4l2l

Obec Všejany

412l

l3 920,00

obec Žitovlice

412l

3 420,00

l

l
3l
t

ó40,00

440,00
280,00

4 320,00

l4

620,00

8 280,00

rŘíua 8. FINANcovÁNí
Na položky řídy 8 paťípohyby peněžních fondů, na které se podle § l odst. l vyhlaŠky rozpoČtová
skladba váahuje, m{ícípovahu přijetí peněáúch prosťedků za účelemuhrady schodku obdrŽených
z půjčekajiných zdrojů, do kterých mají b;it vraceny.

Výdajová část

Skuiečnévýdaje zarck}O2l
z toho :

výdaje
kapitálové výdaje
béžné

by|y

327 499,07 Kě
327 499,07 Kč
0,00

Kč

NENí NApLŇřfi'

srupnqa

z

pRůmyslovÁ a osrarNí onvĚrví

tlBní NapLNĚN

3639

Komrnralní služby a ťzemníroz1,1oi.jinde nezařerzrné

NENÍ NAPLNĚN

NENÍ NAPLNĚN

6310

příjmy a výdaie z finarrčníclr operací - bankovrrí poplatky

pohlcdávky

účet

I(č

účel

348. 1 0

0,00
0,00

Kč
Kč

32|.la

0,00

Kč Doclavatelé - nezaplacené faktury, dalšíplatby

31 1.10

Odběratelé
Pohledávky za obcemi a rněsty

DSo RTB vede účet290164150912010 Fio Banka, kde k 31.12.2021eviduje

zŮstatek

508 02],27 Kč, Tento zůstatek se převádí do následujícího roku.

V pokladně DSo RTBie k 3l .12.2021evidovárr

zťrstatek pokladní hotovostivevýŠi

5,255,00 Kč, Tento zůstatek se pr'evádí do násleclujícího roku,

Hospodářskou činnost tr}SO ncprovátlí.

Zpráva o vÝslctlcích hosnodařcní
Dílčípřezkounrání hospodařeni se uskutečnilo dne 13.10,2021'
Ročni přezkottrnání lrospoclaření za rok 2021 se uskutečnilo dne9.2.2022
Součástí závěrečnélio účtuobce je zprá.va c přezkoumáni lrospodař'ení obce zar.2021
Závěr: při přezkorrrrraní hosíxťařeni DSO. Region Taxis Bolretnia zarok202| podle
č.42012004 Sb,, ve znění pozdčišíchpřr:dpisů
(

Nebyly ziištěny chyby a neclostatky. __
ákonač. 42012004Sb,)

§ 10 ods. 3 písm. A)

':

Sestava Firr 2-12M sestavená k31.12.2021

Přílohv

Rozvalta

Yýkazzisku
Příloha

a árát

(HC)

-

VeŠkerc doklady k ávěreČnérnuýČtuza rok 2019 js_ou. přiloženy a cletaily.jsou
'k
nahlédnutí na úřadu městyse Loučeň v uředních hodinách,

Vypracovano

:

22,4,2022

Sejmuto

i,.....,,.:.........

,:,.
Schváleno Valnou lrrrcmadou DSO RTB dne .,..

Předseda Milan Moc

§ 2 a §3

zikona

Dso RTB, lČzsos5828, Nymburská 189, 289 37 Loučeň
Návrh účetnízávěrky DSO RTB roku 202]
Výrok o schválení účetnízávěrky:
Usnesením Valné hromady DSú R'''B :t dne
Valná hromada na zasedánídne schválila dle dle § 84 odst,2 písm.b) zákona č,l2BlZ000 Sb,, o obcích ve
zněnípozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č,2201201,3 Sb, o požadavcích na schválení
účetníchzávěrek některých vybraných účetníchjednotek, v platném znění účetnízávěrku včetně výsledku
hospodaření DSO RTB

pŘíltuy v

rr

61 081,00 Kč

0,00 Kč

Kapitálové příjmy
dotace
Příjmy celkem

309 920,00 Kč
373 451,00 Kč

407 081,00 Kč

skutečnost
327 499,07 Kč

Rozpočet
20 000,00

i(apitálové výdaje
Výdaje celkem

Kč

427 081,00 Kč

60 000,00 Kč

ní

Bankovní účet- Fio banka 29al§4Íj,a9l2010
,,,l,.,

Poklad na

0,00 Kč

3z7 499,07

Rč

-45 951,93 Kč

5o8o27,27

Kč

5 255,00 Kč

0,00 Kč

Závazky celkem
Pohledávky celkem

0,00 Kč
96], 343,54 Kč

Jmění účetníjednotky
lnventarizační záznamy:
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
P|án ii.:,.,:]ntur

účetnivýkazy

367 081,00 Kč

306 000,00 Kč

VÝDAJE V KČ
Běžnévýdaje

lnventurní soupisy k 31,12 2,021
l nventarizačn í zpráva za rok 2a2,i

0,00 Kč
63 53]",00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

Daňové přúmy
Nadaňové přljmy

Fina ncová

skutečnost

Rozpočet

..''

:

Rozvaha k 3L,I2.2O2t
Výkaz zisku a ztrát k3L72.2O21,

Příloha k37.t2.2O2I
Výkaz hospodařen FlN 2-I2 k 3i.12,2OZt

Ostatnídokumenty

:

Zpráva o výsledku hospodaření DSO RTB za rok2021

Milan Moc

wwrrv.rtb-dso.cz
vyvěšeno: ,l/ ,

sejmuto:

předseda DSO RTB

!, lt|aL
",.",
';

l
l

,,.

a

l
21 Pralra

Zborovsl<á l
15a

č.i,

SpZrr:

5

0017,75l2()22lKt]sK
37,

_03 45 I 41202.1 /I(t

Zpráva

Ste.inopis č, 2

jSl(

o

výsledku přezkournání hospodaření

DSO REGIOF{ TAXIS BOHEMIA
IČ:75085828

za rol( 2a2l
I)řezkounrátrí lrospoclařerrí
29.01

DSO Regiotr 'I'axis

,202| clorttčenínroztrátlretrí cl

za

2021 bYlcl ztrltá.jerro drre
z,alrá.jení přezkorrrrrártrí hospoclař'crrí zaslarrélro
Bol-renria

ro|<

pi,ezltoutrrilvaj ícírrrorgánenr.

přezlroumání se uslrutečnilo vc clncch:

.9.2,2022

.

l3.10,z02I

ťtz.etrrrríclr sanrosPrávných
a v soulaclu se zákonem
přecipisti
cell<ťr a dobrovolrrýclr svazků obci, ve ziiění pozdě.išíclr
č.25512012 Sb., o kontrole (korltrolní řád).

na záklaclě zákorla

č, 42012004 Sb., o přezkotttntiviirrí hospoclařcní

přezl<ounr rivanó olrdobí:

01.01.202 1 - 31.12.2a2l

Přezkoumání probčlrlo v sídle DSO:

Přezlroumání vykonaly

-

:

l<ontroIor pověřerrý t"ízenítrlpřezltouttrání:

l<tlnlrrlloři:

Zlistupci DSO:

Bc. Simona Marlrovzi
l}c. Dana Matě,jlrová

Milan Moc - přeclsecla DSO
Pavla ,Ielínková - účetní

Pověření kpřezkounrárrí podle § 5 odst,, l zákona č, 42012004 Sb,, ,s 4 a § 6 zákona
é. 25'512,012 Sb., vše ue ,nění pozclějších předpisťr, vyclala vedoucí Odboru internílro auditu
a kontroly l(rajského úřadu StřecloěesŘéhcr kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.7 ,2021 pocl č,j. 095448/2021lt(USK.

č. 42012004 Sb., ve znéníPozdějŠÍch
tvořícísoučást závěreČrrélrO ÚČtu POdle
celku,
úzenrního
lrospodaření
přeclpisů, údaje o ročnínr
a
to:
přeclpisťt,
zá|<ona č.250l200a Sb., ve zrrěrrí pozclějšíclr
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníclr operací týkajícíchse rozpoČt<lvých
prostředků,
_ iirrančníopeťace, týkajícíse tvorby a použití perrěžníclr íbndťr,
- náklady a výnosy podrrikatelské činrrosti územnílrocelku,
_ peněžní op"ru"", týkajícíse sclružerrýclr prostředků i,yr,akládarrýclr rra zakladě smlouvY
přeclmětem přczkoumání jsou dle ust. § 2 zák.

,,,:mezi dvěma n"bo uí.. úzernnimi ceiky, anebo lla základě stnlouvY s jirrýrni
právnickými
nebo fyzickýnri osobatrri,
-óp"ru..,
_ ťrnarrční
týkajícísc cizíclr zclrojťr ve snryslu právrríclr předPisŮ o ťtěetnictvÍ,
- lrospodař-ení a natlaáani s prostředky poskytnutýrrri z Nároclního íbndu a s dalŠÍrrri
pro*tř.,tky ze za|taničíposlrytrrutýtni rra záklaclě rrrezinároclníclr srnluv,
- vyťrčtovánía vypot'ádání finančniclr vztalrů ke státrrímtt rozpoČtu, k lozPoČtťrrnkrajťr,
k rozpočtům obci k 3inlirn rozpočtťlnr, ke státtrírrr fondům a k clalŠÍrnosobátn,

-

-

nakláclání a lrospodaření s nrajetkenr ve vlasttrictví Úzelnnílro celku,
rrakládání a lrospodaření s rnajetkenr státtt, s nítnžlrospoclařÍ,ťtzemnícelek,

a

r.iskutečňovárrí veře.|rrýclr zakáz,e\<, s výjimkou ÚkonŮ
přezkoumanýclr orgárrenr dolrledu podle zvláštrrílroprávnílro přecllrisu,
- stav pohledávek azávazků a nakládárrí s nimi,
osob,
;,{rlěprrí zazávazl<y fyzic\<ých a právrrioi<ýolr
- zastavování movitýcli a nenrovitýclr věcí ve prospěch třetíclr osob,
- zíizování vě-cnýclr břenren k nrajetku územrrího celku,
, ťrčetnictvívederré územníncelkem,

zat[áváni

a

PostuPŮ

přezkourrrání hospoclařerri bylo provecleno výběrovýrrr zpŮsoberrr s olrleclenr na význanrtrost
jedrrotlivýclt
jedrrotlivých skutěčností podle pi,edrnětu a obsalru př,ezkoumání. Při posuzování
právrríctr úkonůse vycbázi ze znění právrrích předpisů platrrýclr ke clni uskuteČněnítohoto
úkorru.

poclle ustanovení § 2 oclst, 3 z,ákona ě. 420DOa4 Sb. rrebyly předrnětetrr přezkoumání
na které se vztalruje povinnost rnlčenlivosti podle claňového řáclr_r.

Úlda.je,

lrosledn'írri kontrolním úkonenr u" .n yiii, .rstanovení § 12 odst, l písm. g) kontrolnílro řáctu
učirrěrrýrrr dne .a9.02.2022 bylo slrrnutí kontrolrríclr zjiŠtěnÍ,předárrí přezkoumarrých

a

prohlášení kontrolora Pověřenélro řízenírn
clokunrentťt zástupcůrn ,,územnílro celku
př,ezkounrání, že kontrola rra nrístě je ukončena,

-r'l.i'l,

l.

A. Přezkoumané písemnosti
Střednětlobý výhled rozpočttl
r
roky 2ó20_2022 sc|lválerr clnc 4,|2,2018, ntivrlt zvcřc.lttětl v člerrskýclr obcíclr svazklt
''a
orl 15,l 1.2018 do 4. l2.20|B, zvet'e.jtrětr clnc 4, 12,2018
Návrh rozpočtu

r
.

tla

rck2a21

zveřcjněrr dle doložek v člerrsltých obcí svazku oci

10, 1| ,2020

tlo 8,12,2020

Schválený rozpočct
. valntru lrronrirclott clrre 8. 12,2020 .iakcl sclrclcll<ový (schoclek .je |<rytý z 1lrrzrrrČtlíclt
rozPoČtovésklaclbY
prostřeclltťr z let nrirrr"rlý c|), r,ávttz,t,té ulrazatele oclvětvové tříclčnícllc
(položky), scirvárlerrý rozpočet zvet'ejněn dnc ó,LZ02|
llozpočtová o1ratřcní
. č. 1 sclrváletro l,iLlnolt hrortraclott svazktt clrre 25.5.202l, zveřcjtrěrro dle doložl<y clnc
25.5.2021

dle doložky clne
č. 2 sclrváleno valnou hromaclou svazku clrre 3,12.2021, zveřejněno

l

6.12,2021

Závěrečný účet
. roku 2020 sclrváIen valnou hrotrraclott svazku obce drre 25.5.20Zl "bez výhrad", Návrlr
sclrválený
závěrečrrélro ťrčtubyl zver,e.iněn ve dneclr oct 5.5,2021 do 25.5.2021,
závéreéný účetzveřejrrěrr dne 1,6,202,1,

Výlraz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 3I.8.292l ze dne 14.9.2ó21, k 30.9,202| ze dne 13.10.2021, k 30,6,2021 ze dle
Ig.7 .202' 1, li 3 l, 12.202l odeslárr do CSUIS dne 24, 1,2022
Výkazzislru a ztráty
. k 30.6.2 02l zeclne"'''
19.7.202I,k3]r.12.2021ocleslárr clo CSUIS dne24,L2022
llozvalra

.

k 30,6.2021 ze dne |9.7.2071,k3:i,l2.202I

oclesltina clo

CSUIS dne24.|.2022

Přílrrha rozvalry
. I< 30.6.202I ze clne lg.,7 ,202l,|<31.12,2021 ocleslána cto CSUIS drre 24. |,2022
Účtrrvý rozvrh
. platr,ý pro rok 2021
IIlavní l<niha
r lc31.8.2021, l( 3l.|2,2021
I(niha došIých faktur
. za období leclerr až prosinec (č.321009)
I(niha odcslaných í'rrlttur
. za clbclobí leclen až prosinec (č.421036)
Firlrtur:r
. č. 32l00I - 321007
l}anlrovrrí výpis
, ocl č. 112021clo č, 12l202I k účtrrč,290164150912010 veclertétrrrt lt liicl balrky, it.s.
úč"tnidoklacl
, ocl č, l20001 clo č, 120()70l< ťrčttró,2901(14|50912()|0 vederrónru tr ljio banky, a.s.
. pře<lpisy lžrktur ctošlých č. 71000l - 710009
. piedpisy t'aktur vyclarrýclr č.B 1000l - 810036

.
.

přeťrčtovárrí1rospoclát'skélro výsledkr"r č,610003
pokladtra č. 410001,4l0013,410015
Polrladní l<nilra (denílr)
,|,riacla
. za ttrěsíc březetl až prosinec _ vecletr;t v trroclultt

.

"skonto poklaclní lrotovosti ke dni 13.10,202lr v 9.00 lrocl. činilo t(č 6.243,00 s]roclrrě
se zůstailóm uveclenýtn v poklaclní krrizc k dokladu č. P2l000008 ze drre 8,9.202|
pokladní doklad
. oclč. P2l000001'ze dne 25,3.2021clo V2l0000l5 ze drre 16,12,202I
Evidence majetku
. veclena v moclttlu'friacla
Invcnturní soupis majetlru a závazl<ů
. složka "Inventarizace majetku a závazkťl k 31 ,12.202l"
Snrlouvy o výpůjčce
. vysoušečeze dne 8.|0.Z02l vypťrjčitelobeo Mcely cloba výpťljčky30 clní
r vysoušečeze dne 7 ,1.2021vypůjčitel obec Netřebice dolra výpťrjčkY30 clní
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
a 'ze drre B.|2.2010 (rozpočet), 25.5.ZO2t (závěrečrrý ťtčet,účetnízávěr'ka), 3,I2202l ,
nepřezkoumaváno,oourr* podpůrrrě

V kontrtrlovarrérrr období DSO Regiorr 'I'axis Bohenria, dle prolrláŠenípředseclY DSO,
neuzavřel smlouvtt kupní, smětlnou, clarovací, rrájcmní, paclrtovnÍ, smlouvlt o výPŮJČce,
výprose, o nabytí, pr*evoclu ttebo o zí,íz,enipráva stavby k pozemku ve svénr vlastnictvi, ani
o rrakláclárrí s věcrrýrni PrávY,
.iinorr smlouvtl o naUyti a převoclu nraietku včetrrě strrloutvy
irehospodařil s nra.jetklnr státu, rrertrčil svýrrr majctkcm za závazl<y tyzických a Právnických

nezastavil
osob, a to ani v přípacleclr taxativně vy.inrenovanýcir v § 38 odst. 3 zákona o obcíclr,
movitý u n"rrrouitý tnajetek, neuzavřel. 9mlorrvu o při.ietí a. poskytnutí ťrvěrrr rrebo záPŮjČkY,
smlou-vu o poskytntttí áotace, smlÓrrvtťó přijetí clotace, smlouvu o převzetí dlulru, o Př'evzetí
ručitelskéhó .záiazI<u, o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sclrrÉenÍ,smlouvu o sPoleČnosti a

poskytování rirajetkovlión noanot podle smloLlvy o sdružení,.iehož je Dso spoleěníkem,
nekoupil arri neprodai cerrr-ré papíiy, otrligace, rrevyclal konrtrnální dluhoPisY, nezř'Ídil ani
n.r.ušil příspěvÍ<ovou organizaci a organizačrrísložkv, nezal,ožil ani nez.rllšil Právnicl<ou
osobu, niusúrrtečnilmajerlkové vklady <lo právrrickýcl, osob, neprovozoval hospoclářskou
(podnikatelskorr) čirrnost, uskutečnil pouze veřejrré

!',

i.,i,'r i.l

-

]' .

i.

|

,.|

z,a\<ázky rnalélro rozsalru.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přczlror_rnrzitrí 1rospoclařcrri DSO l{egiorr,l-axis I]olrctrria:
Nebyly zjištěny chyby

:t ncdostatl<y,

c. plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) nři dílčímpřezlroumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) nři přczlroumání lrospod:rření za předclrozí rol<v
Nebyly zjištěny chyby a netlostatl<y.

í
:

D) Závér
Při přezkoumaní lrospoclařerrí DSo Region Taxis Bohemia za rok 2021 podle § 2 a §

3

zá|<ona

é. 42012004 Sb., ve znénípoztléjšíchpředpisů
I\ebyly zjištěny chyby a ncdtlstatky.
(§10 oclst. 3 pístrr. a) zákorra č.42012004 Sb,)

z,nčrrí:
fJpozorněrrí na rizilta tlle § l0 <rtlst,4 ;lísm, a) zrikona č,4Z0l20(l4 Sb,, v 1rlatnóm
Neuvzidí se,

Poclíly dle § l0 oclst. 4 písm. b) zálrona č.420l20(l4 Sb., r,platlróm zltční:

0,00'l,

a) poclíi polrlcclávek na rozpočtu ťtzcnrnílro cclkrr

"h

b) poclíl závaz,kú tra rtlzpočtt-t ťtzenrního oelkr"t

11,00

c) podíl zastave nélro nrajetku na celkovótn nrtrjetktt ťtzetntrilro celktl

0,00 7n

Konrentář:

obierrr clloulroclobých polrlecláve[< činí0,00 Kč,
Celkový objerrr clloLrliodobýchzávazl<ú čirrí0,00 Kč,

Ctrt*lt
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KRÁJ§KÝ
li,l,ii

Poclpisy l<clntrolorťr:

liDoťl§s

IJŘAD

ťa

K l:l l ( ) K R AJ}:i

Odllor irrtclnllro nuditu a &ontr.rlly

l
a

,

Bc. Sinrotra Marková
ko

,l"

Bc. Dana Matěiková

6

titro

l

o

r po včřerlý ř,í zetrí ttr přez,kotrrrritrrí

Tato zpriiva o výslcclku 1:i,ezkoutrrátrí hospoclaření je současně i trávriretrr zprltvy o r'ýslecll<rt
přezkounreitrí liospoclařerrí, 1lř,ičerrrž korrečrrýrrr zttěnínr z.právy se stávlt oltarrrŽiketrr tlzrt'tlého
rrplyr'utí llrůty stanovené v § 6 octst. l písnr. cl) zákoria č.42012004 Sb., k poclárrí píscnrtlélro
stanoviska kotrtrolorclvi ptlvěřenétnu řízenínr 1lřczkounrán í, 7,y:ráva obsahrrjc výslcdl<Y
koncčnélroi díIčílropřezkourrrárií.

Návrlr z,právy se vylrotovr,tje ve clvoil stejnc;piseclr. Stejrropis č. 2 se 1lřecláVá statutárnítrru
zástupci přezkoutnávanélro sub.iektr.r a stejiropis č. 1 se zaklirclir c1o příslr-lŠrréltosPisr,r ťtzenrtríhcl
celku veclenélro Odboretrr itrtertrílro auclittt a korrtroly [(ra skélro úřaclu StřecloČeskÓlro krarje.

S obsahetrr návrhu zprávy o výsleclku přezkoutrrállí lrospoclařetrí clobrovolnélto svetzku obCÍ
o 1ločtLt 7 stran byl sczrránrcn a stc.itropis č. 2 ylievz;ll, p. Milarr Moc, pt'eclsecla DSO

clobrovolrrélio svazltrt obcí. Dále pře clsccla DSO clobl'ovoltlého sv;tzktt obcí llř'cvzal
v elektrolrické poclobě trepodepsattou zllt,ávu o výsleclku přczkourtritní lrosPtldař'cní
clobrovolnélro svazlttt obcí DSO l{egiorl'faxis l]ohcrriia vc stro.jovČ Čitclriónr forrnátr.r l)DI' 1lro
rraplněrií ttstanovetrí § 4 zákor'a č. 99/20l9 Sb.

Ó{.cnqiolr'!"axis

§

Milarr Moc
přeclsecla

i:lohemia

DoLrrovolný sval,+rt obcí

DSO
dne 09,a2.2022

Ilozdělovnílr:
Steirropis

počet vÝtiskťr

Předáno

lr

Střecločeského kra.ie

1

1x

2

i .,
i"1

Iftajský

ťrřacl

DSO Regiott'I'axis
I]olrcrrria

Převzal
[]c. Sinrorra Markovát

Milarl Moc

