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Svazek obcí Blanský les - podhůří,
se sídlem Husova 212, PSČ 37382 oršov nad Vltavou

ICO: 70819963

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
SVAZKU OBcí BLANSKÝ LES - PODHŮŘí ZA ROK 2011

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a
výdajové části rozpočtu svazku obcí v hodnoceném roce

v Kč
UKAZATEL SCHVALENY UPRAVENY PLNENI
ROZPOČTU ROZPOČET ROZPOČET K31.12.2011

Třída 1
Daňové příjmy O O O
Třída 2
Nedaňové příjmy 2000 70000 69942,99
Třída 3
Kapitálové příjmy O O . O
Třída 4
Přijaté transfery 177000 1 251 300 1 251 086
Celkem příjmy
po konsolidaci 179000 1 321 300 1 321 028,99
Třída 5
Běžné výdaje 211 700 1 400561 1 400073,36
Třída 6
Kapitálové výdaje O O O
Celkem výdaje
po konsolidaci 211 700 1 400561 1 400073,36
Saldo - 32700 - 79261 - 79044,37
příjmy - výdaje

V roce 2011 bylo v hospodaření svazku obcí dosaženo schodku -ve výši
79 044,37 Kč.

Příjmy svazku jsou tvořeny zejména členskými příspěvky a přijatými dotacemi.
Výše členských příspěvků od jednotlivých obcí je dána počtem obyvatel v obci. Členské
příspěvky za rok 2011 jsou ve výši 180 285 Kč, neinvestiční dotace z POV Jč. kraje na
poradenskou činnost je 60 tis. Kč, neinvestiční dotace z POV Jč. kraje na dovybavení
dětských hřišť členských obcí svazku činí 700 tis. Kč a neinvestiční příspěvky od obcí,
které dovybavovaly dětská hřiště jsou ve výši 310 801 Kč. Další příjmy svazku ve výši
1 362,99 Kč tvoří příjmy z úroků na Zbú a 68580 Kč za prodej plastových pytlů na
tříděný odpad.

Ve výdajích je čerpáno 1 010 801 Kč za herní prvky na dětská hřiště pořízené
pro 13 členských obcí, 86000 Kč na poradenskou činnost, 19 200 Kč bylo vydáno na
provoz záchytné stanice pro psy, nájemné za uskladnění mobilního stanu 12 000 Kč,
na pojištění majetku svazku 18 148,76 Kč, na nákup plastových pytlů na tříděný odpad
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určených k prodeji členským obcím 150 705 Kč, na ~pravu poničeného měřiče rychlosti
16200 Kč a ostatní výdaje ve výši cca 87 018,60 -K~ jsou nutné na zajištění chodu
svazku obcí. Hospodaření svazku není zatíženo úvěry ani půjčkami.

V roce 2011 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Hlavním důvodem změn
byly příjmy z dotací a s nimi související výdaje, dále pořízení plastových pytlů a příjmy
z jejich prodeje.
Objem RO v Kč v příjmech
Objem RO v Kč ve výdajích

1 142 300
1 188861

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze Č. 1.

2. Stav běžného účtu
Svazek obcí má veden 1 účet u ČSOB, a.s. Č.Budějovice.
Základní běžný účet - konečný stav k 31.12.2011 398 808,85 Kč

•

3. Vyúčtování finančních vztahů
Od Jč. kraje z Programu obnovy venkova byla v roce 2011 do rozpočtu svazku obcí

poskytnuta neinvestiční dotace na poradenskou činnost ve výši 60 000 Kč a na
dovybavení dětských hřišť ve výši 700 000 Kč.
Přijaté dotace byly zcela vyčerpány a řádně vyúčtovány.

v Kč
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč

710 Oovybavení dětských hřišť 700000 700000 O
'členských obcí svazku

710 Poradenská činnost 60000 60000 O
Celkem z rozpočtu Jč. kraje 760000 760000 O

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2011
Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti svazku obcí Blanský les -

podhůří Krajský úřad - Jč.kraj, ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí.

Přezkoumání vykonala Ing. Květa Vaněčková dne 5. října 2011 jako dílčí
přezkoumání hospodaření svazku obcí a dne 11. dubna 2012 bylo provedeno konečné
přezkoumání hospodaření svazku obcí Ing. Květou Vaněčkovou a Ing. Marií Houškovou.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření OSO Blanský les - podhůří za rok
2011 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 ost.1, 2
zákona č. 420/2004 Sb.).
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Plné znění zprávy o provedeném přezkou!]1~ní hospodaření svazku obcí za rok
2011 je přílohou Č. 2 k závěrečnému účtu.

Ve Včelné dne 12. 4. 2012
Zpracovala: Medová Jana - účetní svazku obcí

Zdeněk Petr
předseda svazku obcí

Přílohy k Návrhu závěrečného účtu za rok 2011
Č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a OSO za 12/2011

Rozvaha ÚSC za 12/2011
Příloha ÚSC za 12/2011
Výkaz zisku a ztráty za 12/2011

Č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Blanský les - podhůří
za rok 2011

•

Zveřejnění dne dle§17 odst.6 zák.č. 250/2000 Sb.:
( na úřední desce svazku obcí a v elektronické podobě
včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový přistup)

Projednání dne (§ 17 odst. 7 zák.č. 250/2000 Sb.,
§ 43 zák.č. 128/2000 Sb.):

Schválení v orgánech ÚC dne (§84 zák.č.128/2000 Sb.):

Sejmuto dne:



KRAJSKÝ ÚŘAD eV",-, -:
. -

JIHOCESKÝ KRAJ

EKONOMICKÝ ODBOR

ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBci

• č.j.: KUJCK 21360/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok 2011

Dobrovolný svazek obcí Blanský les - Podhůří, IČ 70819963

Dilči přezkoumáni hospodařeni se uskutečnilo ve dnech: 11.4.2012, 5.10.2011, na základě zákona
Č. 420/2004 Sb., o přezkoumáni hospodařeni územnlch samosprávných celků a dobrovolných svazků obci.

Dilči přezkoumáni hospodařeni proběhlo v sídle územnlho celku:
Dobrovolný svazek obel Blanský les - Podhuří, Husova 212,37382 Boršov nad Vita vou

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený flzenfm přezkoumáni
kontrolor

Ing. Květa Vaněčková
Ing. Marie Houšková

Zástupce územního celku:
předseda
účetní

Zdeněk Petr
Jana Medová

U Zimního stadionu 195212, 37076 Ceské Budějovice, tel: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna. posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jíhocesky.cz.
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A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI

Při přezkoumáni hospodařeni dobrovolného svazku obci Blansky les - Podhůři za rok 2011 byly přezkoumány
následujíci pisemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti
k 30. 9. 2011Výkaz pro hodnocení plněni

rozpočtu
Stanovy a osvědčeni o registracI
dobrovolných svazků obcí
Hlavni kniha
Příloha rozvahy
Smlouvy a další materiály k
přijatým ůčelovým dotacím

Rozvaha
Dokumentace k veřejným
zakázkám

Výkaz Zisku a ztráty
Návrh rozpočtu

Rozpočtový výhled
Účetní doklad

Smlouvy o dílo

Stanovy zájmového saružen: obct Blanský les - ocanůr! ze dne 6. 4. 2000 -
v roce 2011 - 20 členských obci
za obdob' záti 2011
k 30.9.2011
Smlouva o poskytnuti ůčelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihačeského kraje v roce 2011 ze dne 19 9.2011 .
dotace ve výši 700.000,- Kč určené na "Dovybavení dětských hfišťve Svazku
obct Blanský les - podhůří"
účetní doklad č. 210108 ze dne 19. 9. 2011 - pfedpis smlouvy
dotačni dopiS ze dne 21. 9. 2011 - oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace
pfijem dotace:
výpis z BŮ vedeného u CSOB, a. s. Č. 75 ze dne 10. 10. 2011
ůčeinl doklad Č. 001075 ze dne 10 10.2011
čerpént dotace: •
FD Č. 2011128 ze dne 31. 10.2011 za výrobu a montáž herních prvků (částka
1.010.801,- Kč)
účetní doklad Č. 10027 ze dne 2. 11. 2011 - pfedpis
účetní doklad Č. 001084 ze dne 15. 11. 2011 - úhrada, zafazenf do majetku
účetnt doklad Č. 001084 ze dne 31 12.2011 - oprava
vypofádánl dotace:
Vyúčtování dotace poskytnuté dotace z rozpočtu JčK v roce 2011 ze dne
13. 12.2011
účetní doklad Č. 210171 ze dne 30. 12.2011
k 30.9.2011
Výzva k podáni nabidky na vefejnou zakázku malěho rozsahu - Dětský
mobiliáf ze dne 27. 6. 2011
Seznam obeslaných firem ze dne 27. 6. 2011, nabldka rovněž zvefejněna
na webových stránkách
Doručené a pfijaté nab{dky od dvou dodavatelů
ZápiS z jednání komise za účelem výběru nejvhodnějŠ/ho dodavatele
Dětského mobifiáfe ze dne 12. 7. 2011
k 30.9.2011
návrh rozpočtu na rok 2011, zvefejněn na úfední desce i v elektronické
podobě od 29. 11.2010 do 21. 12.2010
na obdob{ 2011 až 2013 schválený shromážděn lm starostů dne 8. 10. 2009
č, 3032 ze dne 8. 9. 2011 - pfedpis FV č 3032
Č. 001069 ze dne 19 9. 2011 - úhrada FV Č. 3032
č. 10023 ze dne 29. 9. 2011 - pfedpis FV Č. 10032
Č. 001072 ze dne 29. 9. 2011 - úhrada FV Č. 10032
Smlouva o di/o na zhotovení pracl ze dne 16. 8. 2011 - pfedmětem smlouvy je
výroba, doprava a montáž herních prvkú. smluvní cena 842.334,- Kč bez DPH
(1.010.801,- Kč včetně DPH)

U Zimniho stadionu 1952/2,37076 Ceské Budějovice, tel., 386 720111, fax: 386359084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky cz, www.k.raj-jihocesky.cz
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Faktura

Závěrečný účet

• Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obci

Vnitrni předpis a směrnice

Rozpočtová opatřeni

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatřeni

Zápisy z jednáni orgánů
dobrovolných svazků obci
Vnitřni předpis a směrnice

Inventurní soupis majetku a
závazků

Výkaz pro hodnoceni plněni

rozpočtu

FV Č. 3032 ze dne 8. 9. 2011 - odběr plastových žlutých pytlů
FO č. 11052 ze dne 27. 9. 2011 - zajištění chodu záchytného stanoviště
odchycených psů
za rok 2010 - materiál závěrečného účtu zvetejněn od 12. 5. 2011
do 16. 6. 2011
projednán shromážděním starostů dne 16. 6. 2011 s výrokem "soutúes
s celoročním hospodafenlm, a to bez výhrad-
shromážděnI starostů dne 21. 12. 2010 - usnesení Č. 3/3512010 - schváleni
rozpočtu na rok 2011,
usnesenI Č. 11/3512010 - povétent rady svazku k prováděni rozpočtových
opatteni
shromážděnI starostů dne 16. 6. 2011 - bod jednánI Č. 7 - stanoveni výběrové
komise a dodavatelů, ktetí budou oslovení,
usneseni Č. 2/3612011 - závěrečný účet za rok 2010,
U~, iesen! Č. 3/3612011 - text výzvy k podání nabídky pro zadáni vetejné
zakázky malého rozsahu na dovybavení dětských hřišť,
shromáždění starostů dne 12. 7. 2011 - bod jednánI Č. 2 usnesení
Č. 3/3712011 - rozpočtové opatření Č. 3, usnesení Č. 1/3712011 - výběr
dodavatele na dovybavení dětských hřišť
zasedánf rady svazku dne 17. 1. 2011
zasedání rady svazku dne 2. 4. 2011
zasedání rady svazku dne 9. 6. 2011
zasedání rady svazku dne 18. 7. 2011
zasedání rady svazku dne 27 9. 2011
VnittnT směrnice Č. 112008 - Zadáváni vetejných zakázek malého rozsahu -
ze dne 24. 6.2008
Č. 1 schváleno radou svazku dne 17. 1. ?011
Č. 2 schváleno radou svazku dne 2 4. 2011
Č. 3 schváleno shromážděním starostů dne 12 7.2011
Č. 4 schváleno radou svazku dne 18. 7 2011
Č 5 schváleno radou svazku dne 27. 9. 2011
na rok 2011, schválený snromeioén.m starostů dne 21. 12. 2010 jako
schodkový
příjmy ve výši 179.000,- Kč
výdaje ve výši 211 700,- Kč
schodek čini 32. 700,- Kč, bude kryt finančními prostředky z minulých let
Č. 7 schváleno radou svazku dne 15. 12. 2011
Zápis ze shromáždění sterostů ze dne 1. 12. 2011 - jmenovám inventarizační
komise
Vnitřní směrnice Č. 112011 - směrnice k provedení inventarizace s účinnosti
od 1 10.2011
Vnitřní směrnice č 212011 - směrnice pro odepisováni dlouhodobého mejetku,
odplsový plán s účinností od 1. 12. 2011
Příkaz k provedeni inventarizace ze dne 3. 12.2011
Inventarizační zpráva ze dne 10. 1. 2012
Podpisové vzory inventarizačni komise re dne 3. 12. 2011
inventurnl soupis k účtu Č 018, 021, 022 028, 078, 081, 082, 132, 231, 311,
374,381, 388 a 403
k31 12.2011

•

U Zimniho stadionu 195212, 370 76 České Budéjovice, tel: 386 720111, fax: 386359084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Hlavni kniha
Příloha rozvahy

k 31 12 2011
k31.12.2011
za prosinec 2011
k 31. 12.2011

• B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí

Při přezkoumánl hospodaření dobrovolného svazku obci Blanský les - Podhůří za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona
č. 420/2004 Sb., v členěni 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) finančni operace, týkající se tvorby a použiti peněžních fondů
DSO netvoři peněžní fondy

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

•

§ 2 odst. 1 písmod) peněžní operace, týkajíci se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami
DSO neúčtuje o sdružených prostředcích

§2 odst. 1 písmoe) finanční operace, týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpísů o účetnictvi

§ 2 odst. ~.písmo f) hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými z Národniho fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodnich smluv
DSO neobdržel tyto prostředky

§ 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obci, k jíným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písmoa) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku

§2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
DSO nehospodaři s majetkem státu

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

U Zimniho stadionu 195m, 370 76 Ceské Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podalelna: posta@kraj-jihocesky.cz. www.kraj-jihocesky.cz
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§ 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
OSO neruč; za závazky třetích osob

§ 2 odst. 2 písmo f) zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
OSO nemá zastavený majetek

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

§ 2 odst. 2 pism. h) účetnictvi vedené územnim celkem

Předseda dobrovolného svazku obcí prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obci
nehospodařila s majetkem státu;
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvy týkajlcí se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji,
směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůJčce;
neuzavřela smlouvu o pfljetí nebo poskytnuti úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o převzetí
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni k závazku a smlouvu o sdružení;
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace:
neuskutečnila majetkové vklady; .
zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona é. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).

•

C.ZÁVĚR

I. PLNĚNi OPATŘENi K ODSTRANĚNi NEDOSTATKU ZJISTĚNÝCH

a) při přezkournant hospodařeni dobrovolného svazku obci za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dllčim přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obci

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. PŘI PŘEZKOUMÁNi HOSPODAŘENí ZA ROK 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [§ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.J

III. NEBYLA ZJISTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PíSMoA) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

IV. PODil POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNíHO CELKU A PODil ZASTAVENĚHO
MAJETKU NA CELKOVĚM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU

U Zimniho stadionu 195212, 37076 Ceské Budějovíce, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jlhocesky.cz, www.kraj-ji~xesky.cz
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a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního ce~u

0,55%
0%
0%

Blanský les - Podhůří, dne 11. dubna 2012

Ing. Květa Vaněčková
kontrolor pověfený ffzenlm přezkoumání

{"

5..~~ ..~.~ ..~ Y
podpis a razítko

Ing. Marie Houšková
kontrolor

~-~........................................................ ~_ .
podpis

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

S obsahem zprávy z přezkoumáni hospodařeni o počtu 6 stran byl seznámen dne 11.4.2012 a jeho stejnopis
číslo 2 obdržel dne 11.4.2012.

Zdeněk Petr
předseda

31anský les - podh • r
se sídlem ~

7382 Včelná Husova 212
..........r.:~y ., I;~?'ES _ .
poapis a raz/tKo

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 x Krajský úřad - Jmočeský kraj
Ing. Květa Vaněčkova

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

2 1 x
Dobrovolný svazek obci Blanský les -

Podhůří
Zdeněk Petr

pfedseda

U Zimního stadionu 195212,37076 Ceské Budějovice, tel.: 386 720111, fax: 386 359084
e-podatelna: posla@kraj-jíhocesky cz, www.kraj-jihocesky.cz
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