
ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU CEZAVA ZA ROK 2020

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2020 (v Kč)

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Plnění

k 31. 12. 2020

Třída 1 – daňové příjmy

Třída 2 – nedaňové příjmy

Třída 3 – kapitálové příjmy

Třída 4 – přijaté transfery

0,00

100,00

0,00

312 700,00

0,00

100,00

0,00

1 145 500,00

0

8,45

0,00

1 378 745,28

Příjmy celkem 312 800,00 1 145 600,00 1 378 753,73

Konsolidace příjmů 0,00 0,00 250 000,00

Třída 5 – běžné výdaje

Třída 6 – kapitálové výdaje

312 8000,00

0,00

1 145 600,00

94 900,00

614 793,24

0,00

Výdaje celkem 312 800,00 1 145 600,00 614 793,24

Konsolidace výdajů 0,00 0,00 250 000,00

Saldo příjmů a výdajů po kons. 0,00 0,00 763 960,49

Třída 8 - financování 0,00       0,00 -763 960,49

Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu
FIN 2-12 M.

V průběhu roku 2020 přijala valná hromada 3 rozpočtová opatření, 
kterými došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o 832 800,- Kč. 

Příjmy byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu příspěvku od členských obcí na
pojištění, příspěvky na nový mobiliář pořízený v předcházejícím roce, příspěvky neuhrazené
v roce 2019 a zálohy na nový mobiliář z dotací pořizovaný v roce 2020.
Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.
Běžné  výdaje  byly  navýšeny  oproti  schválenému  rozpočtu  z důvodu  zaplacení  pojištění,
dostatek financí na Bú na pořízení nového mobiliáře do členských obcí přes dotační titul.  

Region Cezava v roce 2020 neobdržel finanční prostředky z dotací.  

DSO převedl bezplatně do užívání obcí štěpkovač a ve výši 90 750,00Kč, a kompostéry ve
výši 1 408 440,00Kč. 
Vyřadil notebook v hodnotě 16 569,00Kč a zakoupil nový v hodnotě 14 995,00Kč

Mobiliář  a  přístřešky  na  zastávky pořízené  z dotací  nebyly  příslušným  obcím převedeny
z důvodu  dodržení  požadavku  dotačních  programů,  přestože  je  tento  majetek  umístěn
v členských obcích.

Stav na běžných účtech    880.260,06 Kč 
Stav na dotačním účtu u ČNB           164,40 Kč 
Pokladna                                             5 449,00 Kč 
Stav na majetkových účtech 1.001.127,60 Kč
Závazky    605 780,00 Kč

Náklady celkem     438.125,24 Kč
Výnosy celkem     447 906,45 Kč
Výsledek hospodaření                      9 781,21 Kč
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Výsledek inventarizace: přebytek 0,-
manko 0,-

DSO nemá zřízen žádný fond.

Hospodaření DSO z hlediska příjmů a výdajů skončilo v roce 2020 v zisku ve výši
763 960,49 Kč, z hlediska nákladů a výnosů bylo v roce 2020 v zisku ve výši 9 781,21 Kč. 
DSO nepřijal žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci, jen zálohy na majetek ze
členských obcí. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Slámová
Přezkoumání  bylo  provedeno  v souladu  se  zákonem  420/2004  Sb.,  o  přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
S  ohledem  na  mimořádnou  situaci  související  se  šířením  koronaviru  došlo  k  omezení
možností  realizovat  přezkoumání  hospodaření  územních  celků  obvyklým  způsobem
a v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným  plánem. V této  věci  vydalo  Ministerstvo
financí  mimořádné  metodické  doporučení  k  výkonu  přezkoumání  hospodaření  územních
celků. 
Závěr  zprávy:  Při  přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Cezana za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyla zjištěny chyby a nedostatky, nebo

tyto nedostatky byly již napraveny.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí……………………………….  0,00%
b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí……………    ………………….   3,61%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí…………… 0,00 %

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu.

Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy,  které jsou k nahlédnutí v úřední dny,  
v pondělí a ve středu od 10,00–12,00 hod, 16,00–18,00 hod. na obecním úřadu v Nesvačilce.

• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
• Zpráva pro přezkoumání hospodaření DSO

zpracovala: Michaela Čermáková                                        Ing. František Poláček v.r.             
účetní DSO                                                    předseda DSO
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Krajský ú řad Jihomoravské ho kraje
Odbor kontrolní  a ptávní
zerotí novo náměstí  3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 8004712020 OKP

ZPRÁvl
o výsledku přezkoumání  hospodaření  za rok 2020

dobrovolné ho svazku obcí  (dále jen svazek obcí )

REGION CEZAVA, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření  byla vypracován a na základě Zápisu z dí lč í ho
přezkoumání  hospodaření , které  proběhlo dne 17, září  2020 a na základě výsledku

koneČ né ho přezkoumání  hospodaření , které  se uskuteč nilo dne 4. ú nora 2021. Přezkoumání

hospodaření  proběhlo na zákIadé  ustanovení  § 53 zákona č . 12812000 Sb., o obcí ch

a v souladu se zákonem é , 42012004 Sb., o přezkoumávání  hospodaření  ú zemní ch

samosprávných celkŮ a dobrovolných svazků  obcí  (dále jen zákon o přezkoumávání

hospodaření ).

Mí sto provedení  přezkoumání :
dí lč í  přezkoumání :

koneč né  přezkoumání :

obecní  ú řad Nesvač ilka
Nesvač ilka 100,664 54 Nesvač ilka

§rajský ú řad Jihomoravské ho kraje
Zerotí novo náměstí  3,60182 Brno

Přezkoumání  vykonal:

Kontrolor pověřený í í zení mpřezkoumání :
Kontrolor:

Pověření  k přezkoumání  hospodaření  ve smyslu

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena

Kraj ské ho ú řadu Jihomoravské ho kraj e.

Helena slámová
Ing. Miluš e Horáková

§ 5 zákona o přezkoumávání  hospodaření

vedení m odboru kontrolní ho a právní ho

Ing. Františ ek Poláč ek - předseda

Michaela Č ermáková - ú č etní

Při přezkoumání  byli pří tomni:



předmět nřezkoumání :
předmětem přezkoumání  hospodaření  jsou oblasti hospodaření  uvedené  v § 2 odst. 1 a 2

zákona o přezkoumávání  hospodaření , posouzené  podle hledisek uvedených v § 3 tohoto

zákona.přé zkoumání  hospodaření  bylo vykonáno výběrovým způ sobem.

při posuzování  jednotlivých právní ch ú konů  se vychází  ze zné ní  právní ch předPisŮ Platn;ých

ke dni uskuteč nění  tohoto ú konu.

podle ustanovení  § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání  hospodaření  nebyly předmětem

přezkoumání  ú daje, na které  se vztahuje povinnost mlč enlivosti podle daňové ho řádu.

přezkoumání  hospodaření  bylo zahájeno dne 19. srpna 2020, a to doruČ ení m PÍ semné ho

oznámení svazku Óbcí  nejpozději 5 dnů  přede dnem rea|izace výkonu přezkoumánÍ .

A. VÝsledek přezkoumání

S ohledem na mimořádnou situaci souvisejí cí  se š í ření m koronaviru doŠ lo k omezení

mož ností  realizovat přezkoumání  hospodaření  ú zemní ch celkŮ oblYklým zPŮsobem

a v obvyklé m rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. V té to věci vYdalo Ministerstvo

financí  mimořádné  metodické  doporuč ení  k qýkonu přezkoumání  hospodaření

ú zemní ch celků .

Za ú č elem zajiš tění  splnění  základní ch zákonných povinností  přezkoumávají cí ho orgánu

bylo nutné  Ěoneč nď přezkoumání  prové st korespondenč ní m zpŮsobem. PoŽadované

pisemnosti ke koneč né mu přezkoumání  hospodaření  byly předlož eny elektronickou

formou.

L při přezkoumání  hospodaření  nebyly zjiš těny chyby a nedostatky.

L při přezkoumání  hospodaření  za předcházejí cí  roky

při přezkoumání  hospodaření  za předcházejí cí  rotry nebyly zjiš těny chyby a nedostatlE

nebo tyto nedostatlE byly již  napraveny.

II. při předcházejí cí m dí lč í m přezkoumání

při předcházejí cí m dí lč í m přezkoumání  nebyly zjiš těny chyby a nedostatlql.

C. Závé r

I. Při přezkoumání  hospodaření  svazku obcí  Region Cezava za rok2020

nebvlv ziiš těny chybv a nedostatkv
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II. Upozornění  na pří padná rizika, která lze dovodit ze zjiš těných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mí t negativní  dopad na hospodaření  svazku obcí  v budoucnu:

- Při přezkoumóní  hospodaření  za rok 2020 nebyla zjiš těna ž ádná zóvaž ná rizika, herá
by mohla mí t negativní  dopad na hospodaření  svazku obcí  v budoucnosti.

III. Poměrové  ukazatele zjiš těné  při přezkoumání  hospodaření :

a) podí l pohledávek na rozpoč tu svazku obcí  .......... ,. 0 %
b) podí l závazků  na rozpoč tu svazku obcí  .......... 3,6I Yo

c) podí l zastavené ho majetku na celkové m majetku svazku obcí  .......... ......., 0 %;o

IV. Ověření  poměru dluhu svazku obcí  k prů měru jeho pří jmů  za poslední  4 rozpoč tové
roky podle právní ho předpisu upravují cí ho rozpoč tovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona ě. 2312018 Sb., o pravidlech rozpoč tové  odpovědnosti
se uvedené  ověření  u dobrovolných svazků  obcí  neprovádí .

Brno, dne 4. ú nora2021

Jmé na a podpisy kontrolorů  zú č astněných na koneč né m dí lč í m přezkoumání  - za Krajský ú řad
Jihomoravské ho kraje

Helena slámová Jlž /b*;
kontrolor pověřený ří zenim přezkournriní  podpis kontrolora pověřené ho ří zenim přezkoumání

Pouč ení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření  je souč asně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání  hospodaření , a je mož no ke zjiš tění  v ní  uvedené  podat pí semné  stanovisko
ve lhů tě do 15 dnů  ode dne předání  návrhu zprávy kontrolorovi pověřené mu ří zení m
přezkoumání . Koneč ným zné ní m zprávy se tento návrh stává okamž ikem mamé ho uplynutí
lhů ty, stanovené  v § 6 odst. l pí sm. d) zákona o přezkoumávání  hospodaření , k podání
pí semné ho stanoviska kontrolorovi pověřené mu ří zení m přezkoumání .

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přič emž  se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolované ho subjektu a druhý stejnopis se zak|ádá do pří sluš né ho spisu krajské ho ú řadu,

Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření  byla v souladu s ustanovení m § l I zákona
o přezkoumávání  hospodaření  projednána ajeden výtisk převza| předseda svazku obcí  Region
Cezava. Z dů vodu mimořádných opatření  byl návrh zprávy projednán dálkově,
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Prostřednictví m telefonické  komunikace. Nedí lnou souč ástí  zprávy je seznam
přezkoumávaných pí semností  uvedených v pří loze.

Poslední  kontrolní  ú kon, tj. projednání  návrhu zprávy, byl uč iněn dne 4. 2. 202I. Zástupci
svazku obcí  prohlaš ují , ž e poskytli pravdivé  a ú plné  informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vŤahují cí ch se k němu.

Ing. Františ ek Poláč ek

předseda dobrovolné ho svazku obcí

Michaela Č ermáková

podpis předsedy dobrovolné ho svazku obci

ú /"(
ú č etní podpis ú č etní
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pří loha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání  hospodaření  za rok 2020

Při přezkoumání  hospodaření  byly přezkoumány následuj í cí  pí semnosti :

- Návrh rozpoč tu Region Cezava na rok 2020
- Evidence rozpoč tových opatření 2020
- Rozpoč tové  opatření  č .3
- Rozpoč tové  opatření  č . I-2/2020
- Schválený rozpoč et DSO Region Cezavanarok2l2}
- Návrh střednědobé ho v,ýhledu Region Cezavanarok202I-2023
- Schválený střednědobý \aýhled rozpoč tu Region Cezavanarok 2021-2023
- Návrh závěreč né ho ú č tu Regionu Cezavazarok2019
- Závěreč ný ú č et Regionu Cezava za rok2019
- Bankovní výpisKB a.s.ě.7 zaobdobí  11.2.2020,vypIataodměnyzadohoduoprovedení práce

- pověřenec pro ochranu osobní ch ú daiů
- Bankovní  výpis KB a. s. č . 45 za období  7.8.2020,výplataodměny za dohodu o provedení  práce

- pověřenec pro ochranu osobní ch ú dajů
- Přehled odpisů  majetku
- Inventuraú č tŮzarok2020-zustatky k 31. 12. 2020ú č tů 022,028,231,261,374,403,902,331,342
- Rekapitulace odměn - Dohod o provedení  práce zarok2020
- Mzdové  listy zaměstnanci za 1-1212020
- Pokladní  doklady za měsí c 1-812020
- Uč etní  doklady k přezkoumávaným pí semnostem
- Opis osnovy - ú č tový rozvrh
- Stanovy dobrovolné ho svazku obcí  Region Cezava
- Stanovy-Dodatek č . l Dobrovolné ho svazku obcí  Region Cezavá
- Stanovy - Dodatek č . 2 Dobrovolné ho svazku obcí  Region Cezava
- Smlouva o bezú platné m převodu ze dne 3l . 8. 2020 (DSO předal obci š těpkovač  mobilní

- 1 ks a komposté r 700 1- celkem 300 ks)
- Smlouva o bezú platné m převodu ze dne 17 . 9. 2020 (DSO předal obci komposté r 700 1 - celkem 300 ks)
- Dohodaoprovedení  práceze dne 1.11.2019,pověřenecPioochranuosobní chú dajů
- Yýkazprácezaobdobí  za období  leden a č ervenec 2020, pověřenec pro ochranu osobní ch ú dajů
- Mzdoqý list za období  1-812020, pověřenec pro ochranu osobní ch ú dajů
- Rekapitulace mezd za veš keré  dohody o provedení  práce za období  812020
- Registraceakcearozhodnutí oposkytnutí dotaceč . ll5D3 l40l0925zedne 14. 12.2}2},MŽP-program

Operač ní  program ž ivotní  prostředí , akce Komposté ry pro obč any obcí  DSO Cezava
- Smlouvao dí lo č .2612020 ze dne 18. 12.2l2},manaž erské  řizení pří pravy arealizace projektu

z Operač ní ho programu Životní  prostředí : Komposté ry pro obč anyobcí  DSO Cezava
- Pí í kazní  smlouva ze dne l8. 12.2020, PORADENSTVÍ  P+P s.r,o., Dřevohostice, zadavatelské  č innosti

(pří prava a zajiš tění  prů běhu qiběrové ho ří zení ) pro v,ýběr dodavatele na akci Komposté ry pro obč any
ObCÍ DSO CEZAYA

- Směrnice k finanč ní  kontrole, ú č innost 5 . 3. 2020
- Směrnice k podrozvahovým ú č tů m, ú č innost 20. |1.201l
- Zápis z jednání  valné  hromady DSO Region Cezava konané  dne l . l l . 2019
- Zápis z jednání valné  hromady DSO Region Cezavakonané  dne 13. 12. 2019
- Zápis z jednání  1. valné  hromady DSO Region Cezava konané  dne22.5.2020
- Zápls z jednání  2. valné  hromady DSO Region Cezava konané  dne 1 l. 12.2020
- Zápis: Zasedání  Předsednictva DSO Region Cezava 6.2.2020
- Zápis: Zasedání  Předsednictva DSO Region Cezava 5.3.2020
- Zápis: Zasedání  Předsednictva DSO Region Cezaya26. 6.2020
- Zápis: Zasedání  Předsednictva DSO Region Cezava9. 10.2020
- Zápis č . |12020 z jednání  revizní  komise ze dne 2. září  2020
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