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KRAJSKÝ Ú Ř A O JIHOčESKÝ KRAJ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Blanicko - Otavského regionu, IČ 69535086

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 20.8.2010,4.4.2011, na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Blanicko - Otavského regionu, Masarykovo nám. 128,
398 11 Protivín

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolor
kontrolor

Vladimíra Achatzová
Ing. Dagmar Koukolová
Magdaléna Vančurová

Zástupce územního celku:
předsedkyně
účetní

Jana $tudentová
Ing. Jana Vaněčková
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A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Blanicko - Otavského regionu
za rok 2010 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Závěrečný účet

Účtový rozvrh
Rozvaha
Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obcí

Schválený rozpočet
Účetn í doklad

Rozpočtová opatření
Výkaz zisku a ztráty
Pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtový výhled
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Hlavní kniha
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Účtový rozvrh
Rozpočtová opatření

Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obcí

Návrh rozpočtu na rok 2010 zveřejněn ve všech členských obci
od 15.2.10 - 10.3.2010 i el. podobě
Směrnice k veřejným zakázkám ze dne 19.6.2007
Výsledek výběrového řízení projednáno na radě OSO Blanicko - Otavského
regionu dne 28.6.2010
Akce " Cestovní ruch - priorita OSO Blanicko - Otevského regionu" v rámci
POV dt.t.č.7
Zpráva o posouzení a hodnocenf nabídek ze dne 28.6.2010
Komise vybrala fa.p.Jitka Musilová, Masarykova 69,Cerčeny
Smlouva o dflo č.23062010 ze dne 12.7.2010, cena dfla - odměna
za provedení restaurátorských prací na základě výběrového fízení
605000,-Kč
Fin 2-12M sestaven 7/2010

Závěrečný účet za rok 2009 zveřejněn v členských obcích
od 1.5.10 - 19.5.2010, projednán na velké hromadě dne 18.5.2010 - bez
výhrad
2010
7/2010
Zápis ze dne 24.11.2009 - provizorium
Zápis ze dne 9.3.2010 - rozpočet na rok 2010
Zápis ze dne 18.5.2010 - závěrečný účet za rok 2009
Rozpočet na rok 2010 schválen na valné hromadě dne 9.3.2010 - přebytkový
f.č.201007003 záloha ve výši 8.928,-Kč d.č.10022 ze dne
20.7.10 na účet 051
úhrada b.v.č. 44 ze dne 21.7.10 d.č 001044 ze dne 21.7.10
Návrh rozpočtového opatření č.1/2010
7/2010
U veškerých provoznfch výdajů je povoleno měsfční čerpánf 1/12 výše výdajů
roku 2009, schváleno na valné hromadě OSO Blanicko - Otavského regionu
dne 24.11.2009
Rozpočtový výhled do roku 2010
K 31.12.2010
K 31.12.2010
K 31.12.2010
FIN 2-12 Mk 31.12.2010

Pro rok 2010
C.1 schválené valnou hromadou dne 16.9. 2010 - bod Ad 3)
C.2 schválené valnou hromadou dne 16.12.2010 - bod Ad 3)
Zápis valné hromady ze dne 16.9. 2010 - bod Ad 3)
Zápis valné hromady ze dne 16.12.2010 - bod Ad 3)
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Stanovy a osvědčení o registraci
dobrovolných svazků obci

Inventurní soupis majetku a
závazků
Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Stanovy DSO schválené valnou hromadou dne 18.12.2001 - dle či. /I má
DSO 7předmětů činnosti.
Statut DSO
Dodatek Č. 1 ke stanovám
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010 účtů
(013,018,021,022,028,231,321)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Č. SD/OREG/318/201 O ze dne
26.8.2010, dotace poskytnuta k užitf do 31.12.2010, vyúčtovánf nejpozději
do 30 dnů po ukončení realizace akce, celková výše dotace 699 000,- Kč,
z toho investičnf náklady v částce 667 957,- Kč a neinvestičnf náklady
v částce 31 043,- Kč (upřesnění investičnfch a neinvestičních nákladů k dotaci
DSO ze dne 7. 7.2010)
Dotačnl dopis Č. KUJCK 29988/2009 ze dne 3.9.2010 - oznámenI o poskytnutf
investičnl dotace ve výši 667 957,- Kč (položka 4222,UZ 711,náklady 6xxx)
Výpis z BÚC Komerčnl banky č.54 ze dne 15.9.2010 - přijem dotace v celkové
částce 699 000,- Kč (inv.dot.č. 667957,- Kč + neiv.dot.č. 31 043,- Kč)
Účetní doklad č.100102 ze dne 7.9.2010 - zaúčtování nároku na dotaci
Účetnl doklad č.001054 ze dne 15.9.2010 - zaúčtováni přijmu dotace
(položka 4222, UZ 711)
Smlouva o dí/o č.801/2010 ze dne 13.7.2010 s dodavatelem GEPRO
spol. s r.o.
Došlá faktura Č. GEPRO spol. s r.o. Praha ze dne 29.11.2010 - zaúčtovánI
došlé faktury č.91410/10 na částku 355 448,40 Kč
Účetní doklad Č. 10042 ze dne 8.12.2010 - zaúčtovánI došlé faktury
č.91410/10 na částku 355 448,40 Kč (042/321)
Úhrada této faktury provedena ve více splátkách
Výpis z BÚC Komerčnl banky Č. 88 ze dne 13.12.2010 - částeč. úhrada došlé
faktury č.91410/10 na částku 50000,- Kč
Výpis z BÚC Komerčnl banky Č. 89 ze dne 14.12.2010 - částeč. úhrada došlé
faktury č.91410/10 na částku 50000,- Kč
Výpis z BÚC Komerční banky Č. 90 ze dne 20.12.2010 - částeč. úhrada došlé
faktury č.91410/10 na částku 50 000,- Kč
Účetní doklad Č. 001088 ze dne 14.12.2010 - zaúčtováni částeč. úhrady
došlé faktury č.91410/10 na částku 50 000,- Kč
Účetnl doklad Č. 001089 ze dne 16.12.2010 - zaúčtováni částeč. úhrady
došlé faktury č.91410/10 na částku 50000,- Kč
Účetní doklad Č. 001090 ze dne 20.12.2010 - zaúčtováni částeč. úhrady
došlé faktury č.91410/10 na částku 50 000,- Kč
Došlá faktura Č. 2010/20 ze dne 7.10.2010 - dodavatel Jitka Musilová -
restaurátorské a rekonstrukčnf páce na částku 605 000,- Kč, dle sml. o dflo
č.23062010 na částku 605000,- Kč
Účetní doklad Č. 10030 ze dne 10.10.2010 zaúčtovánI došlé faktury č.2010/20
na částku 605 000,- Kč (042/321)
Výpis z BÚC Komerčnl banky Č. 64 ze dne 12.10.2010 - částeč. úhrada došlé
faktury č.2010/20 na částku 50 000,- Kč
Výpis z BÚC Komerčnl banky Č. 66 ze dne 14.10.2010 - částeč. úhrada došlé
faktury Č.20 10/20 na částku 50 000,- Kč
Výpis z BÚC Komerčnl banky Č. 67 ze dne 15.10.2010 - částeč. úhrada došlé
faktury Č.20 10/20 na částku 50000,- Kč
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Účetní doklad č.001 64 ze dne 12.10.2010 - zaúčtovánf částeč. úhrada došlé
faktury č.2010/20 na částku 50 000,- Kč
Účetní doklad č. 001066 ze dne 14.10.2010 - částeč. úhrada došlé faktury
č.201 0/20 na částku 50 000,- Kč
Účetnf doklad č. 001067 ze dne 15.10.2010 - částeč. úhrada došlé faktury
č.201 0120 na částku 50 000,- Kč
Účetnf doklad č. 100145 ze dne 1.12.2010 - zaúčtování zařazení DHM do
užívání na účet 019 v částce 355 448,- Kč
Účetnf doklad č. 100144 ze dne 1.12.2010 - zaúčtování zařazení DHM do
užívání na účet 021 v částce 605000,- Kč
Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihoč. kraje v roce 2010 doručeno
MÚ Písek dne 29.12.2010, celkové investičnf náklady v částce 960448,40 Kč

B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí 81anicko - Otavského regionu
za rok 2010

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona
č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.).

§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků

§ 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použítí peněžních fondů
dso netvoří peněžní fondy

-.

§ 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
dso neprovozuje podnikatelskou činnost

§ 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami

§ 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

§ 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
dso nehospodaří s těmito prostředky

§ 2 odst. 1 písmo 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
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§ 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
dso nehospodaří smajetkem státu

§ 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

§2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
dso neručí za závazky fyzických a právnických osob

§ 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
dso nemá zastavený majetek ve prospěch třetich osob

§ 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku
dso nemá zřízena věcná břemena

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Předsedkyně dobrovolného svazku obcí prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý
a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu
o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce týkajícr se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení
k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.).

C.ZÁVĚR

I. PLNĚNI OPATŘENí K ODSTRANĚNI NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. PŘI PŘEZKOUMÁNI HOSPODAŘENI ZA ROK 2010

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.[§ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.]
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III. NEBYLA ZJIŠT~NA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 pfSM. A) ZÁKONA C. 420/2004 Sb.

IV. PODll POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOCTU ÚZEMNIHO CELKU A PODll ZASTAVENÉHO
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNIHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,31 %
0,07%
0%

KRAJSKÝ úŘAD:::~::ý~::~~~~:CI81anicko - Otavského reqionu, dne422 / ~;~lr~~~
.........................................................................................

kontrolor pověřený řízenfm pfezkoumání podpis a razítko

(30)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni, který obsahuje
i výsledky konečného dílčího přezkoumáni. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynuti lhůty
stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona Č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumáni na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodařeni o počtu 6 stran byla seznámena dne 4.4.2011 a jeho stejnopis
číslo 2 obdržela dne 4.4.2011.

Jana Študentová
předsedkyně

Dobrovolný svazek obcí
Blanicko-Otavského regionu

I Masarykovo nóm. 128
l0w4-w1//U(} 3 9 8 1 1 PRO T I Y í N

......................................................····················IoGO···é9535 086
podpis a razítko .

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj
Vladimira Achatzová

kontrolor pověřený fízením pfezkoumánf

2 1x
Dobrovolný svazek obcí Dobrovolný
svazek obcí Blanicko - Otavského

regionu

Jana Študentová
předsedkyně
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