Zborovská 11
150 21 Praha 5
Stejnopis č.

SpZn: SZ_047583/2019/KUSK
Čj.: 002098/2020/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČ: 71460926

za rok 2019
Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2019 bylo zahájeno dne
01.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
přezkoumávajícím orgánem.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
 5. 12. 2019
 21. 5. 2020
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Přezkoumávané období:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Náměstí Republiky 1
289 03 Městec Králové

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Simona Marková
Bc. Dana Matějková

Zástupci DSO:

Milan Pavlík - předseda DSO
Hana Pražáková - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- 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,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 21.05.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
 na roky 2017 - 2020 projednán shromážděním Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion
Střední Polabí" dne 19.12.2016, zveřejněn 23.3.2017
Návrh rozpočtu
 zveřejněn od 11.11.2018 do 12.12.2018
Schválený rozpočet
 roku 2019 shromážděním Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Střední Polabí"
dne 5.12.2018 jako vyrovnaný, závazné ukazatele druhového a odvětvového třídění
dle rozpočtové skladby (paragrafy a položky), zveřejněn dne 11.12.2019
Závěrečný účet
 roku 2018 schválen shromážděním Dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Střední
Polabí" dne 6.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn
ve dnech 4.4.2019 do 11.6.2019. Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 11.6.2019.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 odeslán do CSUIS dne 24.1.2020
Výkaz zisku a ztráty
 k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 odeslán do CSUIS dne 5.2.2020
Rozvaha
 k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 odeslána do CSUIS dne 5.2.2020
Příloha rozvahy
 k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 odeslána do CSUIS dne 5.2.2020
Účtový rozvrh
 platný pro rok 2019
Hlavní kniha
 k 31.10.2018 ze dne 4.12.2019, k 31.12.2019 ze dne 2.2.2020 - dle potřeby
Bankovní výpis
 k účtu č. 205472087/0600 vedenému u GE Money Bank, a.s., od výpisu č. 2019/1
ze dne 31.1.2019 do výpisu č. 2019/12 ze dne 31.12.2019
Účetní doklad
 k účtu č. 205472087/0600 vedenému u GE Money Bank, a.s., od č. 1/1/2019
ze dne 16.1.2019 do č. 2/12/2019 ze dne 31.12.2019
Evidence majetku
 vedena v modulu majetku Gordic
Inventurní soupis majetku a závazků
 složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 – Plán inventur ze dne
22.12.2019, příkaz k provedení inventarizace ze dne 22.12.2019, prezenční listina
z proškolení inventarizační komise dne 22.12.2019, inventurní soupisy majetku
a závazků obce k 31.12.2019, Inventarizační zpráva ze dne 6.2.2020
Účetnictví ostatní
 Protokol o schválení účetní závěrky mikroregionu ze dne 6.6.2019
Dohody o provedení práce
 ze dne 28.12.2 v rozsahu 50 hodin za provedenou práci - hlavní účetní a správkyně
rozpočtu
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
 ze dne 5.12.2018 (schválení rozpočtu), 6.6.2019 (závěrečný účet, účetní závěrka),
18.12.2019 - nepřezkoumáváno použito podpůrně
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V kontrolovaném období DSO Mikroregion Střední Polabí, dle prohlášení předsedy DSO
DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,
výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví,
jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy,
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti
a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil
ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou
osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí za rok 2019 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

0,00 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Mikroregion Střední Polabí 21.05.2020

Podpisy kontrolorů:

Bc. Simona Marková

……………………………………………....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Dana Matějková

........................................................................
kontrolorka
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí
o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Pavlík, předseda DSO. Dále
předseda DSO převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Střední Polabí ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění
ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Milan Pavlík
předseda DSO
……….…………………………………
dne 21.05.2020

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

1

1x

2

1x

Předáno
Krajský úřad
Středočeského kraje
DSO Mikroregion
Střední Polabí
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Převzal
Bc. Simona Marková
Milan Pavlík

Zborovsk6 1 I
15021 Praha 5

sz

Stejnopis

047583/2019/KUSK
00209812020/KUSK

Zprixa

d.,0

o vysledku piezkoumilni hospodaieni

DSO MIKROREGION STNNUXI POLABf
lCz 71460926

za

rok20l9

Piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi za rok 2019 bylo zahhjeno dne

01.08.2019 dorudenim oznfrmeni

o

zahdjeni piezkoum6ni hospodaieni

zaslandho

piezkoum6v ajicim org6nem.

Piezkoumfnf

.
.

se

uskuteinilo ve dnech:

5.1,2.2019

21.5.2024
na zakladl, zftkona E. 42012004 Sb., o piezkoumdv6ni hospodaieni uzemnich samospr6vnfch
celktl a dobrovolnych svazkfi obci, ve zndni pozddj5ich piedpisri a v souladu se z6konem
(,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d).
Piezkoumfvan6 obdobi:

01.01.20L9 - 3t.r2.2019

Piezkoumini prob6hlo v sidle DSO:

N6mdsti Republiky 1
289 03 Mdstec Kr6lov6

Piezkoumfni vykonaly:

- kontrolor povdieny tizenim piezkoum6ni:
- kontroloii:

Bc. Simona Markovf
Bc. Dana Mat6jkov6

Zhstupci DSO:

Milan Pavlik - piedseda DSO
Hana PraLitkovi - irdetni

Povdieni kpieZkoum6ni podle $ 5 odst. 7 zttkona (,. 42012004 Sb,, $ 4 a $ 6 zSkona
8.25512012 Sb., vSe ve zndni pozddj5ich piedpisti, vydala vedouci Odboru interniho auditu
a kontroly Krajskdho riiadu Stiedodesk6ho kraje Mgr. Stdpanta Dvoi6kovS Tycov6
dne 19.7.2019 pod dj" 096538/2019/KUSK.

Piedmitem piezkoumrini jsou dle ust. $ 2 zdk. (). 42012004 Sb., ve zndni pozddjSich
piedpisri, ridaje o rodnim hospodaieni izemniho celku, tvoiici soud6st ztwdrelndho ridtu podle
zilkona d. 250 I 2000 Sb., ve zn1ni pozddj Sich piedpisri, a to

-

-

:

plndni piijmt a qfdajri rozpodtu, vdetnd pendZnich operaci lfkajicich se rozpodtovych
prostiedkri,
finandni operace, tykaiici se tvorby apouLiti pendZnich fondfi,
n6klady a vfnosy podnikatelskd dinnosti fzemniho celku,
pendini operace, tykajici se sdruZenych prostiedkfi vynakl6danych na zhkladd smlouvy

mezi dvdma nebo vice rizemnimi celky, anebo

ra

zhkladd smlour,y sjin;fmi

prrivnickymi nebo fy zicky mi o sobami,

- finandni operace, tykajici se cizich zdrojri ve smyslu pr6vnich piedpisfi o ridetnictvi,
- hospodaieni a naklfudani sprostiedky poskytnutymi zN6rodniho fondu a sdal5imi
-

-

-

prostiedky ze zahranrdi poskytnutS?mi na ztrkladd mezindrodnich smluv,
vyridtov6ni a vypoiilddni finandnich vztahri ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodtrim krajri,
k rozpodttm obci k jinfm rozpodtrim, ke stiitnim fondrim a k dal5im osob6m,
naklfudhni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi irzemniho celku,
naklsdfini a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimZ hospodaii tzemni celek,
zaddvfni .a uskutedf,ov6ni veiejn;ich zakitzek, s qijimkou rikonri a postupri
piezkoumanfch org6nem dohledu podle zvl6stnfho pr6vniho piedpisu,
stav pohled6vek azdvazktanaklildhni s nimi,
rudeni zazdvazky fyzickych a pr6vnickich osob,
zastavov6ni movitfch a nemovitfch vdci ve prospdch tietich osob,
ziizovini vdcnych biemen k majetku irzemniho celku,
ridetnictvi veden6 uzemnim celkem,

Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno u.ib6rou-im zprisobem s ohledem na vyznamnost
jednotliu.ich skutednosti podle piedmdtu a obsahu piezkoum6ni. Pii posuzov6ni jednotliqich
pr6vnich irkonfi se vychdzi ze zndni pr6vnich piedpisri platnych ke dni uskutedndni tohoto
rikonu.
Podle ustanoveni g 2 odst. 3 zilkona (). 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni ridaje,
na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiovdho i6du.
Poslednim kontrolnim fkonem ve smyslu ustanoveni $ 12 odst. 1 pism. g) kontrolniho i6du
udindnym dne 21.05.2020 bylo shmuti kontrolnich zjiStdni, pied6ni piezkoumanych

dokurnentri z6stupcrim uzemniho celku a prohl65eni kontrolora povdien6ho iizenim
piezkoum6ni, Ze kontrola na mistd je ukondena.

A" PFezkou man6 pfsemnosti
Stiednddoby vyhled rozpoitu
. na roky 2017 - 2020 projedn6n shrom6Zddnim Dobrovoln6ho svazku obci "Mikroregion
Stiedni Polabi " dne 19 .12.20 I 6, zv eiejndn 23 .3 .20 17

Nivrh rozpoitu

.

zxeiejndn od 11.11 2018 do 12.12.2018
Schvileny rozpoiet
' roku 2019 shromirLddnim Dobrovoln6ho svazku obci "Mikroregion Stfedni Polabi"
dne 5.12.2018 jako vyrovnany, zdvaznd ukazatele druhov6ho a odvdtvov6ho tiiddnf
dle rozpodtovd skladby (paragrafy a poloZky), zveiejndn dne 11 .I2.2019

Zfv[reilny fi&t
. roku 2018 schv6len shromdLddnim Dobrovoln6ho svazku obci "Mikroregion Stiedni
Polabi" dne 6.6.2019 s vyjfdienim "bez vyhrad". N6vrh zavlredneho ridtu zveiejndn
ve dnech 4.4.2019 do I I .6.2019. Schv6leny zixdredny udet zveiejndn dne 11.6.2019.
Yfkaz pro hodnoceni plninf rozpoitu
. k30.9.2019 ze dne 10.10.2019,k31.12.2019 odesl6n do CSUIS dne24.1.2020

Yfkazzisku aztrhty

.

k30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 odesl6n do CSUIS dne 5.2.2020
Rozvaha
. k30.9.2019 ze dne 10.10,2019.k31.12.2019 odesl6na do CSUIS dne 5.2,2020
Piiloha rozvahy
. k30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 odesl6na do CSUIS dne 5.2.2020

Uttoly rozvrh

.

platny pro rok 2019

Hlavni kniha
. k 31.10.2018 ze dne 4.12.2019,k31.12.2019 ze dne2.2.2020 - dle potieby
Bankovni Wpis
. k ridtu (,. 20547208710600 veden6mu u GE Money Bank, a.s., od q;ipisu

C,.

20l9ll

ze dne 31.1.2019 do vypisu (,.2019112 ze dne 3L12.2019

Uietni doklad
. k ridtu d. 205472087/0600 vedendmu

u GE Money Bank, &.S., od d. IlIl20I9

ze dne 16.1.2019 do ('.21t212019 ze dne 31 .12.2019
Evidence majetku
' vedena v modulu majetku Gordic
Inventurni soupis majetku a zfvazkit
. sloZka inventarizace majetku a zhvazktt obce k 3L12.2019 - Pl6n inventur ze dne
22.12.2019, piikaz k provedeni inventarrzace ze dne 22.12.2019, prezendni listina
z proSkoleni inventarizadni komise dne 22.12.2019, inventumi soupisy majetku
a zhvazki obce k 3l.l2.20I9,lnverfiarizadni zpr|va ze dne 6.2.2020

Uietnictvi ostatni

r

Protokol o schvSlenf ridetni zhvErky mikroregionu ze dne 6.6.2019
Dohody o provedenf prrice
. ze dne 28.12.2 v rozsahu 50 hodin za provedenou pr6ci - hlavni irdetni a spr6vkynE
rozpodtu
Zhpisy z jednini orgdnri dobrovolnych svazkri obci
. ze dne 5.12.2018 (schv6leni rozpodtu), 6.6.2019 (zdvdredny ridet, ridetni zfxdtka),
| 8 . 12.20 | 9 - nepiezkou mtx tno pouZito po dptrnd

V kontrolovandm obdobi DSO Mikoregion Stiedni Polabi, dle prohl65eni piedsedy DSO
DSO, neuzaviei smlouvu kupni, smdnnou, darovaci, n6jemni, pachtovni, smlouvu o.vyprijdce,
rn"fprose, o nabytf, pievodu nebo o ziizeni prdva stavby k pozemku ve sv6m vlastnictvi,
jinou smlouvu o nabyti a pievodu majetku vdetnd smlouvy o nakl6d6ni s vdcnymi prdvy,
nehospodaiil s majetkem st6tu, nerudil svym majetkem za ztwazky ffzickych a pr6vnickych
osob, a to ani v piipadech taxativn6 vyjmenovanych v $ 38 odst. 3 zfrkona o obcich, nezastavil
movity a nemovity majetek, neuzaviel smlouvu o piijeti a poskytnuti rivdru nebo zdprijdky,
smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o piijeti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu, o pievzeti
ruditelskdho zfivazku, o piistoupenikzdvazku a smlouvu o sdruZeni, smlouvu o spolednosti
a poskytov6ni majetkovych hodnot podle smlouvy o sdruZeni, jeho?je DSO spolednikem,
nekoupil ani neprodal cerur6 papiry, obligace, ner,ydal komundlni dluhopisy, neziidil
ani nezru5il piispdvkovou organizaci a organiza(ni sloZku, nezaloLiT ani nezru5il pr6vnickou
osobu, neuskutednil majetkovd vklady do pr6vnickych osob, neprovozoval hospod6iskou
(podnikatelskou) dinnost, uskutednil potrze veiejne zakilzky maldho rozsahu.

B. Zjistdni z pFezkoumdni
Pii piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi:
Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.

C. PlnEnf opatieni k odstrandni nedostakrt ziiStenych:
a) pii dfliim piezkoum6ni
Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.

b)

pii p[ezkoumfni hospodaieni za piedchozi rokv

Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.

D) ZdvEr
Pii piezkoumdni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabf zarok 2019 podle $ 2 a $ 3
zilkona(," 42012004 Sb,, ve zndni pozddj5ich piedpisri

Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 pism. a) zftkona(,.42012004 Sb.)

Upozorndni na rizika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zitkona E. 420/2004 Sb., v platn6m zn6niz
Neuvfdi se.
Podily dle $ 10 odst. 4 pism. b) zhkona E. 42012004 Sb., v platn6m zn6niz
a) podil pohled6vek na rozpodtu

0r0o o/"

fzemniho celku

b) podil ztwazki na rozpodtu rizemniho celku

0'00 7o

c) podil zastavendho majetku na celkov6m majetku rizemniho celku

0,00 o/"

Komentfi:
Celkoqi objem dlouhodobfch pohled6vek dini 0,00 Kd.
Celkovy objem dlouhodobychzdvazkti dini 0,00 Kd.

DSO Mikroregion Stiedni Polabi 21.05.2020

KRAJSI{g 6fr,4D G
sriteDoeESx6no rnnln
Odbor intbitliho eudltu r kontroly
I 50 2l Praha 5r Zborovskd l1

Podpisy kontrolorri:

Bc. Simona Markov6
kontrolor povdieny

Bc. Dana Matdikovd

6

piezkoum6ni

Tato zpr6va o Wsledku piezkoumrini:
- je n6vrhem zprhvy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni, piidemZ konedn;irm zndnim zprdvy
se stiivd okamZikem mam6ho uplynuti lhrity stanovend v $ 6 odst. 1 pfsm. d) zikona
d. 420120A4 Sb., k podani pisemndho stanoviska kontrolorovi povdien6mu iizenim
piezkoumdni

ke zji5t6nim uvedenym v tomto n6vrhu je moZno podat pisemn6 stanovisko ve lhtitd
do 15 dnti ode dne pied6nf n6vrhu zpr6,vy, a to kontrolorovi povdien6mu iizenim
-

piezkoumdnf na adresu: Krajsky riiad Stiedodeskdho kraje, Odbor interniho auditu a kontroly,
Zborovsk6 11. 150 2I Pruha 5
- tento n6vrh zprdvy o vysledku piezkoum6nf hospodaieni obsahuje
dildiho piezkoum6ni

i

qisledky konedndho

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemZ se stejnopis (,.2 pieddvd statutirmimu z6stupci
piezkoumiivan6ho subjektu a stejnopis d. 1 se zaklildh do piislu5ndho spisu uzemniho celku
veden6ho Odborem interniho auditu a kontroly Krajsk6ho riiadu Stiedodeskdho kraje.
S obsahem zprhvy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi
o podtu 7 stran byl sezn6men a stejnopis d. 2 pievzal, p. Milan Pavlfk, piedseda DSO. D6le
piedseda DSO pievzal v elektronick6 podobd nepodepsanou zpr6vu o vysledku piezkoumhni
hospodaieni DSO Mikroregion Stiedni Polabi ve strojovd diteln6m form6tu PDF pro naplndni
ustanoveni $ 4 zirkona (,. 99/2019 Sb.

MIKROR,EGION STNEDNi POLADT
,i6rn. Republiky 1,289 03 M6stec Kr6lov6

Milan Pavlik
piedseda DSO

dne21.05.2020

RozdElovnik:
Steinonis

Poiet Wtiskfi

Pieddno

Plevzal

I

1x

Krajsky riiad
Stiedodesk6ho kraie

Bc. Simona Markova

2

1x

DSO Mikroregion
sfiedni Polabi

Milan Pavlik

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČO: 71460926
Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2019 byl schválen zástupci obcí na shromáždění dne 5.12.2018
jako rozpočet vyrovnaný v paragrafovém a druhovém členění.
Rozbor příjmů a výdajů Mikroregionu Střední Polabí k 31.12.2019 v Kč
Název
Rozpočet
Příjmy
Příspěvky členských obcí
51 000,00
Příjmy z úroků
1 000,00
Příjmy celkem
52 000,00
Výdaje
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Zpracování dat a služby souvis.
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

Skutečnost
51 000,00
277,12
51 277,12

8 000,00
10 000,00
20 000,00
11 000,00
2 000,00
1 000,00
52 000,00

8 000,00
0,00
9 473,09
0,00
0,00
16,00
17 489,09

0,00
0,00

33 788,03
-33 788,03

Komentář
Členský příspěvek byl zaplacen ve výši 51 000,- obcemi: Činěves, Dobšice, Dymokury, Choťánky, Kněžice, Kouty,
Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Opočnice, Pátek, Sány, Senice, Sokoleč, Vlkov
pod Oškobrhem, Záhornice.
Účelové fondy
Mikroregion netvoří jiné účelové fondy.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Mikroregion neměl v roce 2019 žádné závazky vůči státu.
Doplňující informace o majetku
Stav základního běžného účtu u MONETA Money Bank k 1.1.2019
k 31.12.2019
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

259 643,02 Kč
293 431,05 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019
Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje dne 21.5.2020.
Zpráva je přílohou závěrečného účtu.
Poznámka: účetní výkazy a přehledy hospodaření jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě v Městci Králové,
v kanceláři č. 1.
Za Mikroregion Střední Polabí
Milan Pavlík- předseda

Schváleno na shromáždění obcí dne 25.6.2020

