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ZAVERECNY UCET
dobrovolného svazku obcí
Splašková kanalizace a ČOV - Brodek u Prostějova-Ondratice

ZA ROK 2009
Dobrovolný svazek obcí SK ČOV Brodek u Prostějova ~
Ondratice, rčo 71222791, podle § 17 zák. č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů zveřejňuje závěrečný účet dobrovolného svazku.

v

závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů
a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších
finančních operacích a hospodaření s jeho majetkem.

Obsah:
1. Zpráva Krajského úřadu Olomouckého kraje - Kanceláře
ředitele o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok
2009.
2. Hospodaření s majetkem - rozvaha dobrovolného svazku obcí ke
dni 31.12.2009.
3.Výkaz pro hodnoceni a plněni rozpočtu DSO Fin.2-12M
sestavený k 31.12.2009.
4.přehled příjmů a výdajů,výsledek hospodaření svazku za rok
2009.

Brodek u Prostějova
15.06.2010
Vyhotovení závěrečného účtu je též k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse v Brodku u Prostějova,

Antonín Crhonek
předseda předsednictv
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO SK ČOV BRODEK U PROSTĚJOV A-ONDRA TICE ZA ROK 2009

I.Zpráva Krajského úřadu Olomouckého kraje Kanceláře ředitele o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2009
V příloze.

2.Hospodaření

s majetkem-rozvaha
Stav k 1.1.

svazku k 31.12.2009
Přírůstky

Úbvtkv

Stav k 31.12.

Pořízení DHM

042

2784823,-

159859,-

Základní běžný účet

231

16487,03

217070,13

217790,-

15767,16

DPH

343

O

30373,·

O

30373,-

O

2944682,-

3.Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M
sestavený k 31.12.2009
V příloze.

4.přehled příjmů a výdajů, výsledek hospodaření
svazku za rok 2009
Počáteční zůstatek k 1.1.2009.....................................................................

16.487,03 Kč

Příjmy:
- příspěvek Městyse Brodek u Prostějova

171.400,- Kč
-,

45.562,-

- příspěvek Obce Ondratice

Kč

..

- úroky

108,13 Kč

..

217.070,13 Kě

CELKEM
Výdaje:

.-

_aktualizace proj.dokumentace (lng.Rozsival,Olomouc)

120.617,- Kč

_projekt pro fin.programu OPŽP (GHC regio s.r.o,Olomouc)

69.615,- Kč

- odvod za odnětí pozemku ze ZPF (MÚ PV)

26.730,- Kč
'828,- Kč

- poplatky
c

CELKEM

217.790,- Kě

Konečný zůstatek k 31.12.2009
Rozdíl

15.767,16 Kč
.

-71987 Kč
.I

l
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Hospodaření

svazku v roce 2009 skončilo schodkem ve výši

719,87 Kč
Výsledek hospodaření byl ověřen pracovníky kontrolního
oddělení Krajského úřadu v Olomouci
pr1 provedeném
přezkoumání hospodaření dne 4.3.2010.

ZÁVĚREčNÝ ÚČET OSO SK ČOV BRaDEK u PROSTBJOVA-ONDRATICE

ZA ROK 2009

Krajský úřad Olomouckého kraje ..
Kancelář ředitele
Jeremenkova
SpZn.: KÚOK/57672/2009/KŘ-K/7152
Č.j.: KUOK 23004/2010

40a, 779 11 Olomouc
Počet stejnopisů: 2
Počet stranA
Přílohy: O

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Splaškové kanalizace a ČOV
Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí za rok 2009,
IČ 71222791
Přezkoumání se uskutečnilo dne 4. 3. 2010 na základě žádosti a v souladu se
zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).
Místo provedení přezkoumání: úřad Splaškové kanalizace a ČOV Brodek u
Prostějova - Ondratice, svazek obcí
Přezkoumané období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Přezkoumání

hospodaření

vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Bc. Dana Giblová
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář
Zástupci svazku obcí:

Antonín Crhonek - předseda
Hana Zapletalová - účetní
Tato zpráva o výsledku
přezkoumání
hospodaření
konečného dílčího přezkoumání.

obsahuje

i výsledky

ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření Splaškové kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova Ondratice, svazek obcí za rok 2009
•

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

(§ 10 odst. 3 písmo a) zákona ).

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se
vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova Ondratice, svazek obcí za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:
Bankovní výpis: ČS,a.s. za období 1 - 9/2009 č. A.1 - A.9, včetně účetních
dokladů
Bankovní výpis: ČS,a.s. za období 1 - 9/2009 č. A.10 - A.12, včetně účetních
dokladů
Evidence majetku: podrozvahová evidence 971.00/999.71
Hlavní kniha:
k 31. 12. 2009

Kniha

analytických

a

podrozvahových

účtů

sestavená

Hlavní kniha:
k 30.9.2009

Kniha

analytických

a

podrozvahových

účtů

sestavená

Inventurní soupis majetku a závazků: Inventarizace majetku a závazků k datu
31. 12. 2009 - inventurní soupis k rozvahovým účtům, příkaz k provedení
inventury, prohlášení odpovědných osob, zahájení inventury 25. 1. 2010,
ukončení inventury 25. 1. 2010, složení inventarizační komise
Kniha došlých faktur: za období leden - prosinec 2009, číslo dokladu 9001 9002
Návrh rozpočtu: zveřejněn v členských obcích svazku na úředních deskách
v období od 27. 2. 2009 do 16. 3. 2009
Pravidla rozpočtového provizoria: schválená valnou hromadou dne 15. 12.2008
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2009
Rozpočtový výhled: na období let 2010 - 2012
Rozvaha: sestavená k datu 31. 12.2009
Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2009
Schválený rozpočet: valná hromada dne 20. 3. 2009
Srníouva, o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Smlouva o vytvoření DSO
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí
ze dne 31. 5. 2004, stanovy z téhož data, zápis do registru zájmových sdružení
právnických osob na KÚOK dne 28. 6. 2004 ve, registrací změn z 15. 5. 2006
a 8. 10. 2007, osvědčení o registraci u Finančního
úřadu v Prostějově
z 21.9.2004
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9.2009

2

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12.2009
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápisy z valné hromady
ze dne 20.3.2009 a ze dne 19. 6.2009
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápisy z valné hromady
ze dne 28. 12. 2009
Závěrečný účet: zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
členských obcí svazku v období od 27.4.2009 do 20. 5. 2009, schválen valnou
hromadou dne 19. 6. 2009

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření Splašková kanalizace
Ondratice, svazek obcí za rok 2009
•

a ČOV Brodek u Prostějova -

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání

hospodaření

územního celku za předcházející

rok

Při přezkoumání hospodaření Splaškové kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova Ondratice, svazek obcí za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření Splaškové kanalizace
a cov Brodek
u Prostějova - Ondratice, svazek obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písmo a)
zákonal.;.
Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku k 31.12.2009 (§ 10 odst. 4 písmo b) zákona)
13,99 %

a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

0%

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

Bradek u Prostějova, 4. 3. 2010

I\I\J".jSKY UŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(31)

Za Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Bc. Dana Giblová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Splaškové kanalizace a ČOV
-=-- .
Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí obdržel
a-s jeho' obsahem byl
seznámen předseda svazku obcí dne 4. 3. 2010
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Antonín Crhonek
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Rozdělovník:
1 stejnopis pro Splaškovou kanalizaci a ČOV Brodek u jJlu::;teJuvd
svazek obcí
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly
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Ondratice,

