
Dobrovolný svazek obcí
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč

Ičo 70935840

zÁvĚnnčNÝ účnr
Dso sdružení obcí Toulovcow Maštale proseč

zarok 20I7
(dle § 17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpoČtŮ, ve znění

platných předpisů)

1) Údaie o plnění příimů a vÝdaiů za rok 2017

(údaje jsou uváděny v tis. Kč)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k31.12.2011

7o plnění
k upravenému

roznočtu

Třídal-Daňovépříimy 0.c 0.t 0,c 0í 0,0

Třida2 - Nedaňové příimy 159l.c -))1 a I367,1 1 372.C 100,4

Iřída 3 - Kapitálové příiml 0.c )\ )< )5 l00.C

líída4 - Přiiaté dotace 339.( I04I,4 1 380,4 l 370,j 99,3

příimv celkem 1 930o0 820,0 2 750,( 2 745,6 99,8

Třída5_Běžnév,íldaie 2 480.0 670,0 3 150,0 3 l l0.1 98"7

Tíída 6 - Kapitálové r"ýdaie 0,0 0,C 0,0 0.0 0,0

vÝdaie celkem 2 480.0 670,a 3 150,0 3110,1 98,7

Salda: Příimv - vÝdaie -550.0 l50.0 -400,0 -364,5 91,1

Třída 8 - íinancování

]řiiaté úvěrv a půičkv 0.C 0,t 0.0 0"C 0,C

§plátkv úvěrů a půiček -100,c 0.c -l00.c -l00.i 100.C

]ond rezerv 0,c 0.( 0,( 0.i 0,c

Fond sociální 0,c 0.( 0.0 0,0 0.c

)rostředky z minulých let 550,c 150.( 400.0 364,5 9I,I

Financování celkem 550,( l50,0 400,0 364,5 91,1

údale o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou

k nahlédnutí v kanceláři Obce Perálec (vykazFlN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) nebo eletronicky na adrese:

https ://www.m astale.cz/ csl media/ 127

2) Hospodářská činnost
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Toulovcoly Maštale Proseč nemá žádnou hospodářskou Činnost.

3) Údaie o hospodaření s maietkem a dalších finančních oneracích

Výkaz RozvaIta,Yýkazzisků a úrát aPříloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mastale.cz

vsekci úrednideska>RozpočeřRozpočet20l7>dokumenty>Účetní závěrka,Knahlédnutíjsouvkancelářiobecníhoúřadu
v perálci. yýkazy a příloha účetnízávěrky obsahují údaje o stalu a vývoji majetku zaběžný rok včetně popisu l"ýznamných vlivŮ

na změny stavů. Inventarizaění zprávao provedené inventarizaci majetku k31.12.2017 je přílohou závěreČnéhoúětu zarok20l7,

4) stav účelovÝch fondů a íinančních aktiv
4.1 učelovéfondy nejsou zřízeny

4.2 Finančn[ aktiva k 31.12.2017
KZběžného účtu vedeného u Pošt, spořitelny, ě. ú. 25828821610300

KZběžného účtuvedeného u ČS Proseč. č. ú. l1448ll309i0800
780 61l,5l Kč
|42 907,71Kč

KZběžného účtu vedeného u čws, ě. t:.94-251453110710 99 768,42Kč

5) Hospodaření zřízenÝch příspěvkovÝch organizací
žádné neisou zřízeny
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tnímu

DSo obrdže1 v roce 2077 dotace v celkové vyši 727 ,995,00 Kč. Rozpis jednotlivých dotací

ajejich čerpáníje zpracován v následující tabulce. Dvě dotace z Pkr byly poslgtnuty na období r.2016-2017,

letos proběhla v I. polovině roku jejich realizace a hned byly v daném termínu vfltčtovány,

Ostatní přijaté dotace byly lyčerpány v plné výši a v řádně vyrrčtovany,

7) Zpráva o přezkoumání hosnodaření DSO za rok 2017

přezkoumání hospodaření DSo bylo provedeno ve dnech 06.12.2017 a 13. 03. 2018 finančním odborem Pkr

na základě žádosti podané DSo dle § 42 zákona o obcích é. 12812000 Sb., ve znění pozdějŠÍch předpisŮ a v sou-

ladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č.42Ol2O04 Sb., o přezkoumání hospodaření Územních samosprávních

celků a DSo. Kontrolorem pověřenýmíizením přezkoumání byla p. Eva Baťková.

Závú kontroly:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a)zák č. 42012004 sb.).

plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok20l7 je přílohou k závěrečnému ÚČtu.

V Proseči 23. května 2018
BClr!; 125 539 _14 FrrseČ

Tel l 169 319.4]ri lČ )L,! 35 840

"""a|1

Bc. Jan Macháček
předseda sdružení obcí

Návrh na usnesení:
''Valná hromada DSO schvaluje celoroční hospodaření svazku a závéreéný účet svazku zarok2017 vČetné

zprálry ov}sledku přezkoumání hospodaření DSO za rok2017 bez qýhrad."

Na úřední desku rryvěšeno dne: 24.05.2018

Sejmuto dne:

Vyvěšeno v elektronické podobě ve stejném termínu.

§DRUŽř{§í oBcl
T§ULOUCo§Y mášTALE

loskytov účel: úz položka rozpočet čerpání o/o

PkI

Pkí

Pkí

Pkr

Pkr

Člen. příspěvky od obcí

POV-opr. a údrž.veřej.prostranství

Dotace na provoz IC

Podpora cyklozávodů 201 7

Oprava dřevěných rámů na venk.mapy

Oprava zízemí Toulovcoly rozhledny

412l

4122

4I22

4I22

4122

4I22

652 400,00

450 000,00

38 000,00

30 000,00

60 000,00

150 000,00

642 472,90

450 000,00

37 995,00

30 000,00

60 000,00

l50 000.00

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

l00.0

mezisoučet dotace přiiaté v r. 2017 728 000,00 727 995.00 100.0

Pkí

Pkr

Obnova rozcestníků,značení a tur.šipek

Oprava rozhledny TEREZKA

4122

4l22

0,0c

0,0(

150 000,0c

300 000,0c

Celkem 1 380 400,0( l820 467,9í
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PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
ili: i:*l ii :-:,t : *i": i

zPRÁvn

o výsledku přezkoumání hospodaření 7a rak 2oL7

dobrovolného svazku obcí sdružení obcí Toulovcovy Maštale

lč: 7O935840

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

6. prosince 2017 jako dílčí přezkoumání

!3-. bíezna2O 1 8 jako konečné přezkoumání

přezkoumání hospodaření zarok ve smyslu ustanovení _§ 42, § 53 (týká se DSO) zákona

é.lzs/2aaa Sb., oobcich, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem

ě, 42aDOa4 Sb., o přezkoum ávéni hóspodaření iurcmních samosprávných celků

adobrovolných svazÉů obcí, ve zněru poráe3si"t předpisů a bylo zahájeno dne 28,8,2017

Krajským iřud"* pardubického kraje doručením písemného oznámení,

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 3l"l2,2aú,

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Perálec dne 6,12,2017

2. Koneěné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Perálec dne 13,3,2018

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková

- kontroloři:
- Miroslava Pleskotová

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42a?Oa4,§b. u § a a §6 zákanaó,23512012

Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3, 7,Zafi,

Přezkoumání byto rykonáno l}běrovým způsobem,

Při přezkoumání byli přítomni:



k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

územního celku

- přezkoumán: Ano

9. í§2od
hosoodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

P tření nenl
c.I. při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce

při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcíza rok 2017 Podle § 2 a

§ 3 zákona ě.42a/2004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

ii,]n;lell:;].1eilo i,;li-l:sŤi i.l!; 5*jz] ] i liil,cli:j:e. ie l,.".,1iil i]j5 .:,.;l],

"_r

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

třetích osob

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

odpovědnost

- přezkoumán: Ano

nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.



_ s obsahem zprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření DSO SdruŽení obcí Toulovco\Y

Maštale o poetu l stran býla seznám"nu u její stejnopis převzala ředitelka Lucie

Oherová

v kontrolovaném období Úsc, dle prohlášení zástupců Úsc, nehospodařil s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a

nemáviý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní smloultr a smloul.r o qýPŮjČce

týkající'r" nl*or,itého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,

,-tÓ,roo o poskýnutí dotace, smlouw o převzetí dluhu nebo ručitelského zŽNaz7<l, smlouvu

o přistoupeiíkzárarkua smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,

,r"u.kute8.ril majetkové vklady. IJzemni celek uskuteěnil pouze veřejné zakénkY malého

rozsahu.

Poučení:

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. l písm. b) zákona ě. 42012004 Sb,

povinen přijmout ápatření ťnápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku

pr"xo.rá6rri hospodarení a póaut o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,

ato o-3po"ději do i5 dnů po projednání téio zpráw spolu se závěreěným účtem v orgánech

územního celku.

územntcelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékorrač.42012004 Sb., Povinen

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhŮtu, ve Lteré Podá

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této

it ttO prirt,rSnemu přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávu zaslat,

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odst. 1 iirrrr. b) a c) ,Ňnué.42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podie ustanovení

§ 1a odst. 2 zěkanač.42al2aa4 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Lucie oherová
i

!)l*-.
ředitelka svazku

IvetaNoviiková

podpis ředitelky svazku

Převzala:

účetní DSO

Lucie oherová

ředitelka svazku

l i, 'i'rill,-li:ii.i:, te i,: *l] ]ti,.jji, )]il e -l;l;ll.



Dohoda o hmotné odpovědnosti
o IJzavřená dne 4. 1.za13 - hotovost, ceniny
Faktura
. zaobdobí 6-gDaT7 včetně zaúčtovánípředpisu závazku

Inventurní soupis majetku a závazkit
o plán inventur na rok 2aI7 zedne 18.12.2017 včetně jmenování inventarizaČní komise

o pokyny k zajištění provedení invetýaňzace roku 2017 ze dne 18.12.2017 vČetně

pro ško lení inv entarizaění komi s e

r prohlášení čienů inventarizaění komise
o Inventarizačnt zpráva rok 2017 ze dne 15.1.201 8

o Inventurní soupisy majetku a závazkbk 31.|2.20L7
Kniha doštých faktur
. na rck2017
o vedena ručně v excelové tabulce
Kniha odeslaných faktur
o na rok2077 vedena v progťamu Pohoda
Mzdová agenda
o vedena v programu Flux pam

o Doložena rekapitulace mezd 9/2017
o Zaúótovano dokladem ě. 05009 dne 30.9.2017
pokladní doklad
o Příjmové a qidajové pokladní doklady č. 95 - 129 za období 08 _ a9Da17

Pokladní kniha (deník)
o Zahlavní čirmost za období 08 - 09l20I7
o Zttstatek pokladní hotovosti ve výši 49 934 Kě uvedený v pokladní knize ověřen a

souhlasí se zůstatkem rozvahového úětu 261ke dni 30. 9. z0I7 .

Příloha rozvahy
l k30.9.2017, k 31.12.2al7
Rozvaha
o k30.9.2017, k 3T.12.2017
ÚttovY rozvrh
. na rak20|7 v účetnim progíamu FENIX _ výpis používaných účtu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 31.10 .2a17,k3I.12.2aL7
Yýkazzisku aztráty
l k 30.9.2017, k 31.12.2a17
Dohody o provedení práce
o TJzavřená dne l. tI.2017 - sběr aktualit z mikroregionu
o Uzavřená dne 26.9.2a17 - personál TIC
r Uzavřená dne 1. 9.2aú - obsluha rozhledny Terezka

o |Jzwíená dne 1.8.2OI7 - obsluha roáledny Borůvka
Pracovní smlouly včetně ptatoqých výměrů
o pracovní smlouva uzavŤenádne 31. 3.20l] - administrativní Pracovník - doba rrrčita

do 31. Ia.2017;platový výměr ze dne 30,6,2017
o pracovní smlouva uzavřená dne 1 .2.2aů včetně tří dodatků - administrativní práce

pro SQTM, spolupráce se starosty jednotliwých obcí mikroregionu, poradenská a

prorroz.,í činnóst pro mikroregion; platový wýměr ze dne 31. 10. 2017 _

ii |';i,i;ill,.ict, iti,:+4iC i.lži :;:0,

i.



Účetni závérkar.201,6
. Účetní závérkak 31. 12. 2016 schvalena valnou hromadou dne 16. 3.2017
o Protokol o schválení účetní závé*y předložen.

Kcmensi<ého iiat:róstí i;r,,3,} 1i Pe re_ll,ibice, iei,: +42ú úr]6 530, e-riai|: ivana,beciiiai-ikc';;@parrjubicki;klaj.cz
-9



DSO:
IČ:
Datum zpracováni:

lNvENTARlzAční zpnÁvA RoK 2017

Sdružení obcí Toulovcoly Maštale Proseč
7093 5 840
l5.01,2018

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270120110 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činno sti:

1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a
vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členŮ inventarizačních
komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

l . 2. pro školení ělenů inv entarizaéních komis í
Proškolení proběhlo v budově DSO v čp. ]25 dne 1B. 12.2017. Provedení proškoleníje doloženo prezenční listinou,

Součástí školení byly i zdsady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínlcy pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatych opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skuteČnost. U
inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních poloŽek pasiv a

podrozvahy, herý je zaznamenán y inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních poloŽek dle data
pr ov e den í prý otníc h inv entur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech: Nebyly zjištěny žádné inventarizačni rozdÍly.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Porovnáním ffzického a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly shledány žádné rozdily, Veškeré
pohyby majetku, pohledávek a závazků byly řádně proúčtovány.

PříIohv:
č. 1 Rekapitulace inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavŮ

Za UIK íHIK):

Předseda: Bc. Jan Macháček

Člen: František Bartoš

Čler,: Luboš Šplíchal

V Proseči 15. 1ednaf018
/^*,rá^*a



§DRUŽEŇ OBCi TOIILOVCOVY MAŠTALE PROSEČ
IČo 70935840

Příloha č. l

REKAPITULACE IF[yENTt]RNÍcrr sourrsÚ
k řádné i*yentarizaci a závazkťt ke dni : 31. 12. 2017

I nve nt arizační p o ložkv :

Tňda 0:

Třida 1:

Tíida2,
Třírla 3:

Tfida 4:

018, 021, 028, 031, 042. 078, 081, 088,

132

23l,261.263,
3 l 1,314. 32l, 33l. 335, 336, 337, 342, 348, 381, 384, 389

401, 403, 406, 408 ,451,4,12

Senam příloh invmtrizačního souptsu:

1. Senam evidencí:

078, 081, 088,

163. l94

26l
231

3ll
32l
33l,335,342

336

331

451

0l8
a18
a21
081

021
088
azl
08l
163

028
028

088
031

042
132
23|
231
23|
26l
263

3l1
194
314
321
331

335

336
jJ l

342
342

00
00

40
40
50

50

80

80
80
l0
l1
1x

50
20
Xx
10

11

20
00
00

00

00
10

00
00
50
00
00
l0
20

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ky k drobn. dl. nehmohrému majetku

Jiné nebytové donry a neby,tové jednotlry

ky k jin,nebyt.bud, a neb},t.prostor.

komunikace a veřejné osvětlerú
y ke komunikacírn a veř.osvětl
stavby

vkv k ost. stavb:im

Opravné poiožky k dlouhodob,nrajetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dr. dl.hm, majetek - poŤiz, z proj.SROP

Opráv§ k drob. dl. hmotn. majetku

Pozemlalzahrady, l ouky,pastviny

Nedokoně. dl. hm. maj./rripojka NN Borůvka

zboží na skladě
ZBÚ č. 1 1, 448rt 309/0800
PS č. 25288216/0300

č. 94-2514531la,I Ia
Pokladna

položky k odběratelům

IGátkodobé poslqtnuté zálohy - energie

Dodavatelé

Pohledáv§ za zaměstnanci-sřavenky
Zúčt, s irrst.soc. pojištění

Zúčt, s inst. zdrav.pojišť.
Jiné přírrré daně-zálohová DP FO ZČ
Jiné přímé daně-sriřková DP FO ZČ

mezisouěet:

vl/pis z evidence rmjetkT včetně odpisů a Zůstatkových cen

saldokonto pohledávek s vymačenim spl8tnosti, dokmentace vymáhrini pohJedávek

protokol o provedení pďiodické inventarizace pokladny k datu 31. 12.201'1

bmkovni výpisy k rozvahovému dni

saldokonto pohledávek,

knilia přijaqúch faktm

áčtovací a !]lplanlí listina za výpl- obd, 12/20l?

měs. přehledy hlášmí M OSSZ za l2l201'7

més, přeh]edy na zdrav- poiišt., za l2l2017

tir érová stnlouva od Čs

2. Zpfuob stanovení oceněni Zúčtovatelných rozdilů:

a) připadná aktualizce odpisových pImů - dle intemich odhadů

3. S eznam přiložený ch sounisů čdstí inventarizačníeh polože k

l7 712,00
-1,/ 

,/l2,0a

397 791,0a
-1 l0 785,00
70 000,00
-7 995,00

3 246 872.76
-1 170 946,00
-238 284,00
3 3l9 408.87
776 844,a0

-4 096 25?,81
23 250,00
141705,0a
229 0l4,00
l42 907,71

780 6l1,51
99.168,42

0,00
9 600,00

8 500,00
-958,00

5 040,00
72,aa

26 827.0a
517,00

9 638.00
4 13 t,00
4 080,00

0,00

3 671 357.40

17 712,00
-17,712,00

39,1,/91.aa
-1 10 785,00
70 000,00
-7 995,00

3 246 872"76
-l 170 946,00
-238284,00

3 319 408,87
776 844,00

-4 096 252,8,7

23 250,00
14l 705,00
229 014,00
142 907,71

780 61 1,5 1

99 168,42
0,00

9 600,00

8 500,00
-958,00
5 040,00

,72,00

26 827,aa
5 l7,00

9 638,00
4131,00
4 080,00

0.00

3 671 357.40

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

l
l
2

2

2

2

z
2

2
J

3

3

4

5

6
1

7

7

28

8

9

9

10

11

l2
l3
l4
l5
l6

2

2

3

J

4

4

5

6
5Á
7

8

9

10

11

|1

32

13

14

15

16

1,7

18

l8
l9
2a
21
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348

38l
384
389
401
403

406
408
451

902
902
905

00

00

00
00

xx
xx
00

00

00
10

20

00

přOod ze str.I

Pohledávky za lybr,míst.vlád.institucemi
Náklady příštích období /pojistné majetku

Výnosy příštích období

Dohadné účty pasír,ní

Jmění účetní jednotl7
Dotace na pořízení dlouhod. hmot. majetku

Oceňovací rozdíly při změně metody

Opraly minulých let

Dlouhodobé úvěry

Jiný dr.dl.hm. majetek

Jiný dr.dl.hm. majetek-ýpůjčky
Yýazené pohledávky

3 671 351,40

l 28ó,00
15 716,00
2 420,00

50 000,00
3 946 772,92
962 63|,33

-1 996 697,74
-18 000,00
319 340,36
716 544,49

600,00
5 303,00

3 671 357,40

1 286,00

l5 716,00
z 420,00

50 000,00
3 946 7,72,92

962 631,,33

-l996 69,7 

"74-l8 000,00
319 340,36
,716 

544,49

600,00
5 303,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17

l8
l9
20

21

22
23

24
25

26

26

2,7

28

29

30

30

31

22

23,24
25

26

2,7

I(ontrolní součet: 7 617 273,16 7 677 273.76

ústřední inventarizační komise prohlašuje, že v období od skutečného provedení fuzické inventury do konce rozvahového dne

(3|.12. 2017) nenastal žádný pohyb inventovaného majetl-u (přírust\y, úbytt],),

Doba provedeni fyzické inventury

Započato dne: 28. 12. 201'|

Skončeno dne: 02. 01.2018

V Proseči dne 15. 0l. 2018

/^44,%/

Doba provedení dokladové inventury

Započato dne: l0. 01.2018
Skoněeno dne: l5. 01.2018

Lucie oherováZaměstnanec odpovědný za majelek,.

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Předseda: Bc. Jan Macháček

(osoba odpovědná za provedení inventarizace)

Členové: František Bartoš

(osoby zodpově dné za zjištěni skutečnosti)

Luboš Šplichal
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