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o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

Lenka kosmáková

Bc. Eva ZavŤelová

§ 5 zákona o přezkoumáváni hospodaření

odboru kontrolního a ptávniho Krajského

Ing. Vladimír Drbola - předseda

Bc. Vlasta Herzánová - účetní

DOBROVOLNÝ SVa ZEKOBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOU,
okres Břeclav

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovánana záHadě Zápisu z dílčího

Přezkoumání hospodařenÍ, které proběhlo dne l0. záíi 202l a na základě výsledku
koneČného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 2:,6. ledna 2022.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na zák|adě ustanovení § 53 zákona ě. 128/2000 sb.,
o obcích a v souladu se zákonem é. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních

samosPrávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumáváni
hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Hantály,a. s. Velké Pavlovice
Tovární 22,69106 Velké Pavlovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrol or p ověřený ř izenim pí ezkoumání :

Kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu
vydal Mgr. Radomir Zimek - pověřen vedením

uřadu Jihomoravského kraj e.

Při přezkoumání byli přítomni:



Fředmět přezkoumání:

Předmětern Přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedenó v § 2 odst. 7 a 2
zákona o Přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedenýeir v § 3 tohoto
zákona. přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem,
Při Posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházi ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečrrění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předrnětem
Pt'ezkoumání Údaje, na kteró se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,
Přezkoumání hosPodaření bylo zahájeno dne 23. července 2O2l, a to doručením písemného
oznámeni svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem rea|izacevýkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I. při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I. při přezkoumáníhospodařeníza předcházející roky

Při Přezkoumání hosPodaření za předcházející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlql nebotyto nedostatlry byly již napraveny,

II. při předcházejícím dítčím přezkoumání

při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závér

L Při Přezkoumání hosPodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí čistý Jihovýchodza rok2021

IL Upozornění na_případná rizika, která lze dovodit ze zjišténých chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

' Při Přezkoumání hosPodaření za rok 202] nebyla zjištěna žádná závažttó rizika, kterábY mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
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IV. Ověření Poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
rolry podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odponědnóst:

Ve smYslu ust. § 17 zákona č. 23l20l7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se
uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Velké Pavlovice, dne 26. ledna 2022

V souladu se zásadou ÚČelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly
a s ohledem na Povinnost kontrolujícího šetřit práva aoprávněné zájmylonÍ.olované osobyjsol za Krajský uřad Jiho.poravského kraje podepsáni pouze kontrólující, kteří se účastnili
proj ednání náwhu této zptávy.

III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek narozpočtu svazku obcí ......... ... 0 %
b) podíl závazkina rozpočtu svazku obcí .......... .25,93 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí ......... .......'.. 0 %

Lenka kosmáková

kontrolor pověřený řizením přezkoumáni

Bc. Eva Zavíelová

podpis kontrolora pověřeného přezkoumání

kontrolor

Poučení
Tato zPráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodařenÍ. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. t pism. d) zákona
o Přezkoumáváni hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm
uvedeným Podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů odi dne předání tohóto náwhu, a to
doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

KoneČným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
ZPráva se vYhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stéjnopis ," ráktádádo příslušného spizu traisterro uřadu.
ZPráva o výsledku. přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 1! zákonao Přezkoumáváni hospodaření projednána a jeden výtisk píevzal předseJa svazku obcíDobrovolný svazek obcí Čisti, Jihovýchoá. Nedílnou součást i zprávy je seznampřezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

podpis konholora
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Poslední kontrolrrí Úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 26,1edna 2022,
ZástuPci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předrnětu
pt'ezkoumání a o okolnostech vztahujících se k něnru.

Bc. Vlasta Heruánová

JJ( ll.'jii'\]a].l j.,':','.li;i 
i,: i ),,,]_}

(jl§TY JíHoV!cli(Jl)
1bv/tní 2?,
únl ()íj velkÉ Pavlovi{4
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Předseda dobrovolnélro svazku obcí podpis předsedy dobrovolného svazku obcí
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Ing. VladimírDrbola

/, I,/ A-(-Lt ,?/-
podpis účetní



při přezkourrrání hospodaření byly př ezkounr ány násl eduj í c í pí s enrnosti :

- Návrh rozpočtunarok202l
- Rozpočtové opařeníč. t12021
- Rozpočet narok2}2l
- Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2022-2023- Závěrečný účetzarok2020
- Protokolo schválení účetní závěrky k31.12.2020- 

l'*9"yvýpjsČe.skéspořitelny,á.s.Č.005zaobdobí od1.12.202tdo31.12.2021,Bankowrívýpis
Ceské národní banky č.16 ze dne31.12.202l (ov&enizťrstatků úrčtů k31.12.202l)- Bankovní výpisy k31.8.202t

- Inveltární kartY majetku Č.DMl 17, DMl 18, DMl 19 a DMl20 - skladovací kontejner(každýkus241.422,--Kč-pořizovacícena,transferovýpodílve výši179.189,64kč)- Inventární kartarnajetku.?Y]?' -regálpromaniprrlačnipřepravk} (pořizovaóí 
""ni117.262,__Kč,transferovýpodíl ve výši 87 .03 4,76 Kč) 

-

- Učetní odpisovýplánr.arok202l
- Kartamajetku inventární číslo DM76 - drtič - zařueru na zpracovánivsázky- clenské příspěvky_rra rok202l uhrazeny všemi členskými obcerni- Faktura č.21-00l -0099? ia úhradu kupní ceny drtiče ('vateriálové vytžitíodpadu'')vevýši9,072,580,--KčvčetrěDPH,dodavaielMALčOM CZs.r.o.,ulrrazenodokladernč.21-801-00052

d-le bankovního výpisu č.7 ze dne 15,7 .2021z účtu vedeného tr české spořitelny, a.s.- Hlavní kniha analytická za obdob i 1 -12/2021- Hlavní kniha analytická za obdob i l -St|ZÓZt- Inventumí soupisy majetku, pohledávek azávazkůk31.12.2021 ,Ptáninventurna rok2021 ,lnventarizačn i zpráva za rok202l
- Kniha došlých í'aktur za období 1/202l až 1212021- Kniha přij atýchfaknx za období 1 -8l202l- Opis účetních dat za období leden až pros inec 2021- Příjern dotace ve výŠi 4,505.000,-- K8 na akci "Materiálové využití odpadu", poslqltovatel MinisterstvoŽivotníhoprosťedÍ,ÚČetnídokladČ.21-803-00008,bankovrrívýpisč.8ze dne8.7,2021z účtu vedeného u ČNB

Y!.\..pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - l 2 M k 3 1 . l 2. 202 1
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - l 2 M k 3 l . 8. 202 1

Smlouva o PoskYtrutíP9dgoryz-Programu "Živottip.orir.ai,.r.osysténry a změnaklimatu,,
PodPorovanéhozNorskýchfondů20l4-202l (srnloúvat.:tgiroo0:l),poslqrtovatelStátnífond
životního prosťedí České republiky
Kupní smlouvana dodávku souboru věciprozakázku s názvem "RE-USEcentrum,,(kontejnery,
Tii,!llť"í vozíky, p1-91inové vozíky - vEe dle přílohy Kupní sml*"y , celkové výši1.066.200,-- Kč bez DPH), dodavut"iBtKopLeST C2, s,i.o. J

Stnlouva o zápůjčce finančních prostředků ve virSi t ,O2Ó.000,-- Kč, zapůjčitel HANTÁLY a,s.,předfi nancování projektu''RE-ÚSE centra''
Smlouva o zápůjčce finančních prostředků ve výši 400.000,-- Kč, zapůjčitel HANTÁLY a.s.,
Předfinancování Projektu "Adaplační strategie Ďobrovolnéúo .uurt u'éirty, Jihov,ýchod na změnuklimatu"
Veřejná zakáaka rnalého rozsahu nar,ealizaciprojektu ,,RE-USE centrum,, _ výzvakpodání nabídkya zadávaci dokumentacq sezranr podaných cánových nabídek, p.oút ot o otevírání ouai"r., nuuidkami,ZPrávaohodnocenínabidekaposouzeúsplněnipodrnínekv ŽáaauuiÁrizeníuvybranéhododavatele,
2:"?^"yp výběru nejvhodnější nabídky - ELKOPLAST CZ, s.r.o.
ZáPis z jednání revizrrí komisé nobrovoineno.uurtu ou.r arty jirr*ychod ze dne 22.6,202I
!:p:v č,60 a č.61 z jednárÁvýboru Dobrovolného svazku 

"U"ÍCirilr:irroýchodZápis z 35. členské schťze doLrovolnélro svazku oUciéiriV lr-rr""V"i.á
Zápis z 36. členské schůze dobrovo]nélro svazku ob"ičt;;'ý Jii;;;ír;il;
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