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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní
Berounka, povodí Klabavy, IČ: 69967784

za rok 2012

Přezkoumáni ve uvkutečnilo ve dnech:

~I I () 2.) 12 dilci prcvkoumaru
5. '.20\, kon .čnc prczkournám

na zakludě lá!..ol1tl L 420 2004 Sh .. t) přczkoumáv ,\111hospodařcrn U/Cl11l11ch samospráv n~ ch
,:C\\..lI ,1 iobrov olnych -;\ azku obci

\llsto provedení přezkuumání: ot Dobří,

I hlhh, 305. 33X 44 Dohřl\

Přezkoumané období: 1. 1. 2012 -.31. 12.2012

Přezkoumáni vykonali:

kontrolor ptnd'L'n: nzcnun přezkoumam: Bc .. larkéta ašparova

koruroloři:
I conu Čcrna

Ing. 1.m:l.'I,1 roubkov a

Při přezkoumáni b~ li přítomni:

Ilata \ aom ti - uč ctrn I).'()



A. Přezkoumané pí emno ti
Prcdmet '11 přezkoumarn hospodareru I nu udaje U\ cdcnc \ _ ud~t 1 .1 .2 zákona
II 1 rC/k\luI1lJ\ •lil I hospodař -ru \ souladu 6 ,ld, I ~ plm. h] / .ikona () přezkoumax am
hospodarcm Je přezkoumám hospodařeni prov adčno \.\ běrov y m zpusobcrn '> ohledem
na \.\ znamno t jcdnotli v ý ch . kutečnosu podle předmětu a obsahu přezkoumani. PřI posuzov aru
'L'dn )\11\ ~cl práv 1111:11úkonu .e \.\ cház: rc lnem prav mch př .dpisu platný ch e dni
iskutecncn iohot, 1 ukonu:

Druh prsernnosn

I{ll/rnČ!I)\ .i oputrcm
Rlllťočtm. \; hlcd

'11\ alen,' ťOl[ltKet

/ <1\ crccnx UČC\

Bankm ni \ :J2.i~
I rohoda l) hmotn '
lldptl\ čdnosti
I rkturx
111a\ ní kniha
lnvcnturrn \ollpi\) majetku
a /a"uku
Kniha d():I;L11 faktur
Kniha odcslanvch fakun
Pokladni dok ladx
Pok ladm kniha
Ph I iha ťO/\ ahv

! ':l'lní d .nik
\ .\ k~l/ li. I...u d /tr:.it;
...•mlouv a 1 ní'c\ odu majetku
idan» aci )
lnlormacc o prijatvcn
ipatřcnich (lak -CO 20()4
'\1, ,20 2()()1 ·h. upod.i

\ nitřru [ln:dpls: a ,>111"rnic.:
/dpl~: / ednaní orgánu
dobrovolnvch S\LV\..U ohc:

Popis písemnosti

/ crejncn po zákonem stanov Cl10U dobu nu úředních deskách
členských obci a /..pu"9hcm urnožňuiícirn dálkový přistup
c. - ~ .. chx alcna snčmcm
na ohdohí let 20 I ~ -2015
schv alcn sncmern I (1. 12. 20 II jako schodkov i
schválen sněmem 2'"7...i:...2012, \ihradnll

~/a období led '11 - rru incc 2012
platna \ roce 2012

lil obdohi le len - .rn>. incc 2012
·e. tJ\ cná ke dm Jt) 12 20 L
\I:'it.l\ cnc \..'dnI' 1 12. 2012

.
za obdob: leden - rro~1I1ec 21l 12

t- /.a období leden - pw mel: 2012
j-l.a období leden - rrosmec 2012
za obdob: leden - prosine 2() 12
sestavená ke dni, 1 12 2012
se tavena ke dni:l1 12 ::012
za období leden - prosince 2012~
sestav cm ke dní, 1. 12. 2012

+- '

uzav řcná \ roce 2012

....rlatnť \ roce 2012
za období pro inec 2011 - provinec 2012

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Ph přcvkoumaru hospodařeni n"o I Ionu B .rounku. pt)\OOI Klubu

nctn" Lji;tčm ch, b, a nedostatk,.



c. Závěr

I. Plněni opatření k odstranění nedostatku zjištěných

a) při přezkoumání hospodařeni územního celku J'a předchozí rukv

Předmět: lal-.un Č. 420 211()4 -;h. 2 lllj~l. I prsm. a) plněru přijmu a \~dajLl rozpoctu vcctnč
pcncžmch operaci. ty kajicrch se rozpočtov ych prostřcdk u

Prav m předpis / ákon Č 250 2()()() Sb.. l) rozpeču» ~ch prav idlcch úzcmmch rozpočtu \ C

II\ČI1I povdéjšich předpisu

3</ oe/II -I - 'cil" II rozpočtu \ vozku IJh<'I ncbvl zveicmčn I' dl ku onicke p(ldoh,; zpusobcm
1I/I/(Ó711IíC;1II dálkuv: 11N\IIlI'

- napra\ cnn

.N utlv! -I \(/1'1 II rozpoču. ,,·a::/..II nchvl ::\ erc [nén /1('ll1Il;II(; /)<1 dobu /5 dnu fJ/'ede dnem
icho proiednán! 1 orgul1l1 I'{/::Iw obci klťr\ ieipod!« stanov Ic17\'(IIII/('

- napnn cno

, 3V odst () - řvavrh ::u\'('n'o/(;ho IIt'tU svazku obci ncbvl l'I1Odl/.'·'1II ::pu\OhL'1I/ =I'l'l'('II1/!J1 I

obcich kterc 11(111 ieh» ('1<'11,1

napraveno

" 3V ocl»! () - \,"'I'h zúvěrecneho účtu svazku obci. včctn« ::1'/'(1\:, () vyslcdku piezkoumuni
hospudui cn! ncb, / zvcrcjnčn nt/metl,' po dobu /5 dnu j"'l'd, dnem 1('110projednáni I> orgánu
I 1-uzk II obc!

napra\eno

h) při dílčím přezkoumání za rok 2012

ncby 1: /.lľll:l ~ ch~ h. ,I nedostatkj .

II. Pří přezkoumání hospedařeni DSO Horní Berounka, PO\ odí Klabavy za rok 2012

:\eb\- h zjištčn\- ch\ b, a nedo tatk, (§ 10 od 'to 3 pí m. a) zákona č. .t20/20()4 Sb.)

,,



III. Při přezkournáni ho. podařeni DSO Horní Berounka, povodí Klabav ~ za rok 2012

euvádi M.' zjištěna rizika dle ~ 10 odst. .• prsm. a) zákona Č. "'20/200'" Sh.

1\. Při přezkoumáni ho. podařem DSO Horni Bernunka, povodí Klabavy Z.I ruk 2012

B~ ; IJIi.,ll!ll; dle .. 10 otbt...f pism. h) na kJlIJÍi.:1 ukazatele.

17,02 IX.

3,90 '~)

O 01..

Bc. vlarkct.. asparov a

kontrolor pov~'kll: řrvcmm přezkoumám

Před-eda s\ a/h.u ohci prohla. ujc. ;..c podle . (1 odxt. pism I..' I (: 420 20{)4 . h
o nrOkOLlI11J\ <lili hospodařeni u/ cmnich samospráv nych celku \ dobrov oln~ ch S\ azku obci
Plhk: 11 pruv dix I..' .t úplne informace tI předmětu prezkoumani a okolnostech ztahuucich SL

~ 11011,LI.

l aio Ipra\.1 \l \. ledku prczkoumam je návrhem /~1\"a\; o ~ ledku přczkoumaru
ho-podarcm. přič cmi koncerty m zněnim zpráv , L' 'ta\ a okamžik •..•m marného uply nuu lhutv
tanov cné \ 6 Odst. :> pixm I) zákona Č. 420 2004 "0. k podání piscmneho stanov iska

komrolorox i pověřenému řI/ťllllll přezkoumáni na adr c su Krajsk~ úřad Plzeňského kraje.



odbor ekonomicky. odděleni přcvk oumax aru ho podařeni ohli ,l kontrol: Skroupova 1X.
)()6 1) PI/~n.

I '1110 nav rh /pra\, II \ ~ •.•I .dku přezkoumám hospodař '111 ih ahuje i \ ~sledkv
konečného dilčiho pf' '/k<lllmanl.

" obsahem núx rhu /pra\:- o \:- ..•koku přezkoumám hospodařeni 1)';0 f lorm Berounka. po od:
"-Iaha\: n počtu) stran h:- I ...cvnárncn a jeho \: tisk číslo 1 obdržel

.\

r

Dne .

Jiř: l lahner

Rozdčlovnik:

Předáno

.liri I l.ihncr

__-., -'L_. I PI/CI1Sk) kr_'.;..I.Í --,I~I_k.\ larhda Kašparov a

[)SO Honu Bcrounk a.
0\ odi K labav \

------,

Poznámka:

[)(lhťO\llln:-\il/ek \lh~1 .1' \L' •.•1l1:-SI11 ustano 'lll ' I' od ....l. I 1'1'>111 r.l zakona
.:: -+20200-+ Sb .. pov mcn přumout opatrcm k napravě chyb a nedostatku uv cdcnych \ této
/pl'Ú\ 0 U \,' sledk u přczk iumam ho podař eru a pojat 1 tom pisemnou informaci při slušném
prcvkoumavajicunu organu ("-rajsk: uřad Plzcňskcho kraje. \krollpm<.! IR. "06 11 Plzcň). u to
ncjpozdčji do 1.- dnu po projednám teto zpruv ~ spolu ....e /u\ črcčny m učteni \ orgánech
uzcmniho celku

Dobrovolny ..•vazck obci J~ dále \1.' smyslu ustanoveni ~ U odst. :2 zákona č -+:2020()-+
h.. povinen \ informacrch podle ustanoveni s I"' odst. I pism. hl téhož zákona uvést lhutu,

\ I.' které poda přislusneruu prczkoumáv ajicrrnu organu pisernnou zpráv u o plněni přijatých
opatřen a \ této lhuič při .lušnernu přczkournáv ujicimu orgánu U\ edcnou zpráv li zaslat.

la ncsplném tčchto PO\ inno ti I/\.' uložit dobrovolnému S\u/ u obci ok ustanoveni ' 14
pu-m t). g) hl zákonu č. 420 2UO-+ 'h. pořádkox I.' POhUt:- aJ do \:-;e 'o ()()O.OO K' \ Jednom
pripadc.


