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          *KUCBX012TMY0* 
                                                                                                                     KUCBX012TMY0 
 

 

Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

svazku  Blanský les - podhůří, IČO 70819963 
 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:  
od 27.07.2021 do 28.07.2021 jako dílčí přezkoumání 
12.04.2022 jako konečné přezkoumání 
 
Přezkoumání hospodaření svazku  Blanský les - podhůří za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 

(týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 16.07.2021 Krajským úřadem 

Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. 

 

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

  

Přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Eva Pártlová 

  

 

 
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 

vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 313/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.   
 

 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných 

opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím 

doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to 
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou. 
 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání poskytli součinnost:  František Ohrazda - předseda 

 Jana Medová - účetní 

            

spisová značka: OEKO-PŘ 61624/2021/jahol 
Číslo jednací: KUJCK 45796/2022 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

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.  

Poslední kontrolní úkon, kontrola inventarizace účtu 452 ke dni 31.12.2021, byl učiněn dne 12.04.2022. 

 
A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

 
A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném 

přezkoumání za rok 2021 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky 

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle 
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  

 

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se 

rozpočtových prostředků  

- přezkoumán: Ano 

Předmětem přezkoumání byla kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodržování vyhlášky č. 323/2002 Sb., o 
rozpočtové skladbě, v platném znění. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upravován rozpočtovými 
opatřeními, ke dni 31.12.2021 nebyly překročeny výdajové položky schváleného (upraveného) rozpočtu.  

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí netvoří peněžní fondy. 

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí nevykonává podnikatelskou činnost. 

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) 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  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí neuzavřel smlouvu týkající se sdružených prostředků. 
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5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 

účetnictví  

- přezkoumán: Ano 

V souvislosti s předfinancováním dotace MŽP na dodávku 910 ks kompostérů a 1 štěpkovače svazek obcí 

uzavřel s dotčenými členskými obcemi smlouvy o návratné finanční výpomoci v celkové výši 
3.130.000,00 Kč (ke dni 31.12.2021 tento stav evidován na účtu 452 - Přijaté návratné finanční 
výpomoci dlouhodobé).  

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a 

s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  

- přezkoumán: Ano 

Předmět veřejné zakázky – dodávka 910 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače - je spolufinancován Fondem 

soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o projekt s názvem Pořízení 
domácích kompostérů v rámci členských obcí SO Blanský les – podhůří – III. etapa, reg. č. 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013041.  

Ve výkazu FIN 2-12M ke dni 31.12.2021, v části XI. jsou uvedeny přijaté prostředky EU ve výši 
3.303.478,67 Kč, v části XII.  jsou uvedeny výdaje ve výši prostředků EU 3.277.978,67 Kč.  

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 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  

- přezkoumán: Ano 

V souvislosti s předfinancováním dotace MŽP na dodávku 910 ks kompostérů a 1 štěpkovače svazek obcí 

uzavřel s dotčenými členskými obcemi smlouvy o návratné finanční výpomoci v celkové výši 
3.130.000,00 Kč. Peněžní prostředky budou obcím vráceny v roce 2022. 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  

- přezkoumán: Ano 

V přezkoumaném období došlo k významnému nárůstu drobného dlouhodobého hmotného majetku - 

910 kusů kompostérů v hodnotě 3.391.388,00 Kč a dlouhodobého hmotného majetku - štěpkovače  v 
hodnotě 428.340,00 Kč. 

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní 

celek  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí nehospodaří s majetkem státu. 

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

- přezkoumán: Ano 

 V případě veřejných zakázek malého rozsahu svazek obcí postupuje dle vnitřní směrnice č. 1/2016  
s účinností od 20.04.2016.   

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  

- přezkoumán: Ano 

Na vybraném vzorku došlých a vydaných faktur ke dni 30.06.2021 bylo ověřeno, že o předpisu a úhradě 
pohledávky a závazku je účtováno neprodleně a ve správné výši.  

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí neručí za závazky fyzických a právnických osob. 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí nezastavil majetek ve prospěch třetích osob. 
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14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán: Ano 

Svazek obcí neuzavřel smlouvu o zřízení věcného břemene. 

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  

- přezkoumán: Ano 

Na vybraném vzorku účetních operací, zaúčtování předpisu závazku, pohledávky, úhrady, faktur, přijetí 

návratné finanční výpomoci, účtování pořízení majetku, lze konstatovat, že byly dodržovány účetní 
postupy a metody stanovené účetními předpisy. 

Kontrolované účetní doklady obsahují zákonem stanovené náležitosti. 

Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena shromážděním starostů dne 25.05.2021. 

 

 

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
v předchozích letech 

 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
 
D.I.  Při přezkoumání hospodaření svazku  za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

                                                          nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

➢  

 
D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na 

hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
D.III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ...................................................  0,04 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ......................................................  71,98 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ..........................  0 % 
 

 
 

 
 

 

Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne: 12.04.2022 
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Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 
 
 
                           Ing. Eva Pártlová 

 
Bude podepsáno zaručeným elektronickým 

podpisem 
…………………………………………. 

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným  

v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 

zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh  

se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1  

písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. 

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. 

- tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání. 

- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů 

využitých při přezkoumání. 

 

 

Poučení: 
 

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb 
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 

přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem 

v orgánech územního celku. 
 

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1 
písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  

o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 
 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) 

zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč. 
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání: 

 

Návrh rozpočtu 

• na rok 2021 zveřejněn v období od 24.112020 do 16.12.2020 na úředních deskách členských obcí, 
zveřejnění potvrzeno na dokumentu starostou obce  

Rozpočtová opatření 

• RO č. 1/2021 schváleno na zasedání rady dne 29.01.2021, zveřejněno 29.01.2021 (dotace z MŽP na 
pořízení kompostérů, pořízení štěpkovače, mimořádné členské příspěvky,  

• RO č. 2/2021 schváleno na zasedání rady dne 29.06.2021, zveřejněno 29.06.2021 (přesuny mezi UZ, 

VŘ kompostéry, přijaté návratné finanční výpomoci) 
Rozpočtová opatření 

• RO č. 3/2021 schváleno na zasedání rady dne 05.08.2021, zveřejněno 05.08.2021 

• RO č. 4/2021 schváleno na zasedání rady dne 31.10.2021, zveřejněno 31.10.2021 

• RO č. 5/2021 schváleno na zasedání rady dne 15.12.2021, zveřejněno 15.12.2021 

Schválený rozpočet 

• na rok 2021 schválen na 68. shromáždění starostů dne 15.12.2020, usnesení č. 3/68/2020 jako 

přebytkový s příjmy 503.100,00 Kč, s výdaji 422.200,00 Kč a financováním 80.900,00 Kč 

• schválený rozpočet zveřejněn od 15.12.2020  

• Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 včetně všech rozpočtových změn a střednědobého 
výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 dobrovolného svazku obcí Blanský les – podhůří  

Střednědobý výhled rozpočtu 

• na období 2022 až 2023 schválen na 68. shromáždění starostů dne 15.12.2020, usnesení  
č. 4/68/2020 

• návrh zveřejněn v období od 24.112020 do 16.12.2020 na úředních deskách členských obcí, 

zveřejnění potvrzeno na dokumentu starostou obce  

• schválený SVR zveřejněn od 15.12.2020  

• Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 včetně všech rozpočtových změn a střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 dobrovolného svazku obcí Blanský les – podhůří  
Závěrečný účet 

• návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách členských obcí  

od 19.04.2021 do 25.05.2021, zveřejnění potvrzeno na dokumentu starostou obce (Potvrzení  
o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020 DSO Blanský les – podhůří na úředních deskách 

členských obcí) 

• Zápis z 69. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les – podhůří konaného dne 25.05.2021, 
unesení č. 3/69/2021 - schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2020 se souhlasem  

s celoročním hospodařením bez výhrad 

• schválený závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn 25.05.2021  

• Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně příloh za rok 2020 DSO Blanský les – podhůří  

Bankovní výpis 

• Výpis z účtu ČNB č. 12 ze dne 10.12.2021, částka 3.303.478,67 Kč – příjem dotace MŽP na akci 
"Pořízení domácích kompostérů v rámci členských obcí SO Blanský les - podhůří - III. etapa" (ke dni 

31.12.2021 inventarizováno na účtu 388 a 374) 

• Výpis z účtu ČSOB č. 2021/96 za období od 26.12.2021 do 31.12.2021, uveden konečný stav ke dni 
31.12.2021 (AU 231 0100) 

• Výpis z účtu ČNB č. 13 ze dne 31.12.2021, uveden konečný stav ke dni 31.12.2021 (AU 231 0110) 

Faktura 

• Faktura došlá č. 1201003302 ze dne 26.02.2021, dodavatel PYTLÍK, a.s., zatahovací pytle, 20.500 
kusů, částka k úhradě 63.253,00 Kč 

• předpis: účetní doklad č. 21-001-00007 ze dne 26.02.2021 

• úhrada: výpis z účtu ČSOB č. 2021/17, obrat ze dne 04.03.2021, částka 63.253,00 Kč, účetní doklad 

č. 21-801-00017 ze dne 04.03.2021 

•  

• Faktura vydaná č. 21-002-00007 ze dne 13.05.2021, odběratel obec Homole, plastové pytle žluté, 

částka 15.427,60 Kč 

• předpis: účetní doklad č. 21-002-00007 ze dne 13.05.2021 
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• úhrada: výpis z účtu ČSOB č. 2021/44, obrat ze dne 13.05.2021, částka 15.427,60 Kč, účetní doklad 

č. 21-801-00044 ze dne 13.05.2021  

Faktura 

• Pořízení majetku, plnění kupní smlouvy: 

• Faktura došlá č. 210100063 ze dne 29.06.2021, dodavatel SPINTECH s.r.o., Chvalšiny, Pořízení 
domácích kompostérů v rámci členských obcí SO Blanský les-podhůří – III. etapa,  

reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013041, 910 ks kompostérů v hodnotě 3.391.388,00 Kč, 1 ks 
štěpkovač v hodnotě 428.340,00 Kč, k úhradě celkem 3.819.728,00 Kč 

• předpis: účetní doklad č. 21-001-00015 ze dne 29.06.2021, zaúčtování štěpkovače na účet 042 0000 

ve výši 428.340,00 Kč 

• úhrada: výpis z účtu ČSOB č. 2021/56, obrat ze dne 30.06.2021, částka 3.819.728,00 Kč, účetní 
doklad č. 21-801-00056 ze dne 30.06.2021, zaúčtování kompostérů na majetkový účet 028 ve výši 

3.391.388,00 Kč 

Hlavní kniha 

• Hlavní kniha analytická za období 06/2021 
Hlavní kniha 

• hlavní kniha analytická za období 12/2021 

Inventurní soupis majetku a závazků 

• Inventarizace účtů ke dni 31.12.2021: 

• účet č. 021, 081, 

• účet č. 022 - inv. č. 3049, Štěpkovač Laski, pořizovací hodnota 428.840,00 Kč, datum zařazení 
13.08.2021, 

• účet č. 082, 388, 374, 403, 231, 261, 311, 452. 

Kniha došlých faktur 

• za období 01/2021 až 12/2021, doklad č. 21-001-00001 až 21-001-00032, ke dni 31.12.2021 

všechny faktury uhrazeny 
Kniha došlých faktur 

• za období 01/2021 až 12/2021, ke dni 30.06.2021 16 došlých faktur, doklad č. 21-001-00001 až 21-

001-00016 
Kniha odeslaných faktur 

• za období 01/2021 až 12/2021, ke dni 30.06.2021 9 vydaných faktur, doklad č. 21-002-00001 až 21-

002-00009 
Pokladní doklad 

• VPD č. 21-701-00001 ze dne 13.08.2021, částka 500,00 Kč, registrace vozidla, štěpkovač 

Pokladní kniha (deník) 

• Pokladní deník za období od 01.01.2021 do 31.06.2021 - počáteční stav a zůstatek ve výši 3.049,00 

Kč, ke dni 30.06.2021 nebyly uskutečněny příjmy a výdaje 
Pokladní kniha (deník) 

• Pokladní deník za období od 01.01.2021 do 31.12.2021, doklad č. 21-701-00001  

Příloha rozvahy 

• ke dni 30.06.2021 
Příloha rozvahy 

• ke dni 31.12.2021 

Rozvaha 

• ke dni 30.06.2021 

Rozvaha 
• ke dni 31.12.2021 

Účetnictví ostatní 

• Účetní závěrka svazku obcí za rok 2020 schválena shromážděním starostů dne 25.05.2021 

• Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 ze dne 25.05.2021 

• Stavová zpráva o odeslání údajů do CSÚIS ze dne 26.05.2021 

• účetní doklad č. 21-007-00013 ze dne 25.05.2021 - přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2020  

Účtový rozvrh 

• platný pro rok 2021 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• ke dni 30.06.2021 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• ke dni 31.12.2021 
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Výkaz zisku a ztráty 

• ke dni 30.06.2021 

Výkaz zisku a ztráty 

• ke dni 31.12.2021 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

• Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – doručeno 08.12.2020 

• Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí  

• Název akce: "Pořízení domácích kompostérů v rámci členských obcí SO Blanský les - podhůří - III. 

etapa" 

• Identifikační číslo: CZ 05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013041 

• dotace ve výši 3.336.858,60 Kč 

• vlastní zdroje SO Blanský les stanoveny na 588.857,40 Kč 

• typ financování: Ex post 

• realizace projektu max. do 01.04.2022 

• předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení max. do 01.10.2022 

• předpis: účetní doklad č. 20-007-00030 ze dne 30.11.2020, MD 999/D 916  
Smlouvy o půjčce 

• Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 18.04.2021 - SO Blanský les - Podhůří žádá 

obec Boršov nad Vltavou o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 300.000,00 Kč  
na dofinancování projektu Pořízení domácích kompostérů - III. etapa realizovaného v roce 2021 

• Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 25.05.2021 

• poskytovatel: Obec Boršov nad Vltavou 

• příjemce: Dobrovolný svazek obcí Blanský les – podhůří  

• účel: pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku z důvodu nedostatku 

finančních prostředků na účtu DSO Blanský les - podhůří 

• výše NFV: 300.000,00 Kč 

• časové užití a vrácení NFV: nejpozději do 31.12.2022 

• účetní doklad č. 21-004-00027 ze dne 25.05.2021 - zaúčtování na podrozvahový účet 992/999 

• výpis z účtu ČSOB č. 2021/47, obrat ze dne 26.05.2021, částka 300.000,00 Kč – příjem NFV, účetní 

doklad č. 21-801-00047 ze dne 26.05.2021 

•  

• Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 14.05.2021 

• poskytovatel: Obec Branišov 

• příjemce: Dobrovolný svazek obcí Blanský les – podhůří  

• účel: pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku z důvodu nedostatku 
finančních prostředků na účtu DSO Blanský les – podhůří 

• výše NFV: 80.000,00 Kč 

• časové užití a vrácení NFV: nejpozději do 31.12.2022 

•  

• Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 25.05.2021 

• poskytovatel: Obec Jankov 

• příjemce: Dobrovolný svazek obcí Blanský les – podhůří  

• účel: pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku z důvodu nedostatku 

finančních prostředků na účtu DSO Blanský les – podhůří 

• výše NFV: 100.000,00 Kč 

• časové užití a vrácení NFV: nejpozději do 31.12.2022 

•  

• Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 25.05.2021 

• poskytovatel: Obec Kamenný Újezd 

• příjemce: Dobrovolný svazek obcí Blanský les - podhůří  

• účel: pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku z důvodu nedostatku 
finančních prostředků na účtu DSO Blanský les - podhůří 

• výše NFV: 600.000,00 Kč 

• časové užití a vrácení NFV: nejpozději do 31.12.2022 

•  

• Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 25.05.2021 

• poskytovatel: Obec Planá 

• příjemce: Dobrovolný svazek obcí Blanský les – podhůří  
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• účel: pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku z důvodu nedostatku 

finančních prostředků na účtu DSO Blanský les - podhůří 

• výše NFV: 500.000,00 Kč 

• časové užití a vrácení NFV: nejpozději do 31.12.2022 

•  

• Celkem doloženo 11 smluv NFV v hodnotě 3.130.000,00 Kč 

• ke dni 30.06.2021 přijato 3.130.000,00 Kč, částka evidovaná na účtu 452 - Přijaté návratné finanční 

výpomoci dlouhodobé 

• uzavření smluv schváleno shromážděním starostů dne 15.12.2020, usnesení č. 6/68/2020 
Smlouvy ostatní 

• Kupní smlouva uzavřená dne 25.03.2021 s prodávajícím SPINTECH s.r.o., Chvalšiny,  

• účel a předmět smlouvy: Pořízení domácích kompostérů v rámci členských obcí SO Blanský les-

podhůří - III. etapa, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013041, 910 ks kompostérů a 1 ks 
štěpkovač  

• kupní cena: 3.156.800,00 Kč bez DPH, 3.819.728,00 Kč vč. DPH 

• jednotková cena za kompostér: 3.080,00 Kč bez DPH, 3.726,00 vč. DPH 

• jednotková cena za štěpkovač: 354.000,00 Kč bez DPH, 428.340,00 Kč vč. DPH 

• Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele (NEN) 31.03.2021 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

• VZMR - výběr firmy na zpracování výběrového řízení na dodavatele kompostérů a štěpkovače 

• - na shromáždění svazku obcí dne 15.12.2020 - informace o 3 došlých nabídkách do 70.000,00 Kč 
bez DPH, dle vnitřní směrnice č. 1/2016 vybírá dodavatele zakázky do 70.000,00 Kč předseda 

svazku. Přítomní starostové doporučují předsedovi svazku vybrat firmu s nejnižší nabídkovou cenou, 

a to dodavatele Putějovský a Kadlec, advokátní kancelář, nabídková cena 30.000,00 kč bez DPH 

•  

• Podlimitní veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení 

• akce: Pořízení kompostérů - III. etapa 

• Systémové číslo NEN: N006/21/V00003032, výběrové řízení zpracováno dodavatelsky 

• Zápis č. 142. ze zasedání rady svazku konaném dne 24.02.2021 - z došlých 2 podaných nabídek byla 
vybrána firma SPINTECH s.r.o. 

Vnitřní předpis a směrnice 

• Vnitřní směrnice č. 1/2016 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 20.04.2016 

• Směrnice pro hospodaření s majetkem svazku obcí 
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí 

• Zápis z 68. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří konaného dne 15.12.2020 

• usnesení č. 2/68/2020 - schválení členského příspěvku pro rok 2021 

• usnesení č. 3/68/2020 - schválení rozpočtu na rok 2021 

• usnesení č. 4/68/2020 - schválení SVR na období 2022 až 2023 

• shromáždění starostů pověřuje radu svazku k provedeného rozpočtového opatření č. 1/2021 v lednu 

2021. Budou navýšeny příjmy o přiznanou dotaci a výdaje týkající se čerpání dotace 

• usnesení č. 5/68/2020 - shromáždění starostů pověřuje radu svazku k výběru dodavatele  
na kompostéry a štěpkovač a pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem 

• usnesení č. 6/68/2020 - shromáždění starostů schvaluje uzavření smluv o návratných finančních 

výpomocích s obcemi zapojenými do projektu III. etapa pořízení domácích kompostérů, výše 

výpomoci bude dána dle požadavků jednotlivých obcí a pověřuje předsedu svazku k podpisu těchto 
smluv 

• Zápis z 69. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří konaného dne 25.05.2021 

• usnesení č. 2/69/2021 - schválení účetní závěrky svazku obcí za rok 2020 

• usnesení č. 3/69/2021 - schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2020 se souhlasem  

s celoročním hospodařením bez výhrad 

• usnesení č. 5/69/2021 - schválení mimořádného členského příspěvku obcí, které jsou zapojeny do 
projektu "Pořízení domácích kompostérů - III. etapa ve výši 15 % skutečně vynaložených celkových 

nákladů (týká se 12 obcí) 

• Zápis z 62 shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří konaného dne 06.12.2018 

• usnesení č. 6/62/2018 - pověření rady svazku k provádění rozpočtových opatření 
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• Zápis č. 141 ze zasedání rady svazku konaném dne 29.01.2021 , schválení RO č. 1/2021 

• Zápis č. 142 ze zasedání rady svazku konaném dne 24.02.2021 - výběr firmy na dodávku domácích 

kompostérů v rámci projektu "Pořízení domácích kompostérů v rámci členských obcí SO Blanský les 
– podhůří", firmu SPINTECH s.r.o.  

• Zápis č. 144 ze zasedání rady svazku konaném dne 29.06.2021, schválení RO č. 2/2021 

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí 

• Zápis ze 70. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří konaného dne 07.12.2021 

• Zápis č. 145 ze zasedání rady svazku konaném dne 05.08.2021, schválení RO č. 3/2021 

• Zápis č. 146 ze zasedání rady svazku konaném dne 31.10.2021, schválení RO č. 4/2021 

• Zápis č. 147 ze zasedání rady svazku konaném dne 15.12.2021, schválení RO č. 5/2021 
 

 

 

 

 

 


