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Jilemnicko - svazek obcí

,vYrrv

NAVRHzAvEREcNEHo UCTU zA RoK2021
(v Kč)

sestavený ke dni 23.05.2O22

U tl;l j*l tl r_rl",.; ;,t lli ;rit r:i

identií'ikační číslo 70694061

název Jilemnicko - svazek obcí
ulice, č.p. Masarykovo nám. 82

obec JILEMN|CE
PSČ, pošta 514 01

Kontaktní údaje

telefon 481544070

fax

e-mail dubska@sdjilm.cz
W^^/V stránky jilemnicko-so.cz

Doplnujíci údaje organizace

l. Plnění rozpočtu příjmů

ll. Plnění rozpočtu výdajů

lll. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

lV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

Vl. Majetek

Vll. Vyúčtování finančních vztahťt k rozpočtům krajťr, obcí, DSO a vnitřní převody

Vlll. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodařeni s jejich majetkem

Xl. Ostatní doplňujíci údaje
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Llcence DWMO XCRGBZUC / ZN1 (21 07 2021 / 01 01 2021)

TeXt

Daňové příimy

Nedaňové příjmy

KapitáIové příjmy

Přilaté transfery

Příjmy celkem

Schválený rozpočet

11 000,00

18 024 000,00

18 035 000,00

Rozpočet pa změr]ách

74 000,00

3 010 1 12,00

1 B 4B0 520,00

21 564 632,00

skL/ťeč17osť

65 560,03

3 010 1 12,00

34 940 702,27

38 0í 6 374,30

Detaílní výpls položek dle odvětvového a druhoVého třídéní rozpočtové skladbV

0000 4113 Neinvestiční přilaté transfery za státních fondů
0000 4'l16 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
0000 4'l2'| Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000 4122 Nernvestiční přijaté transfery od krajů
0000 4216 Ostatní invest.při,jaté transf.ze státního rozpočtu
0000 4221 lnvestiční přijaté transfery od obcí

0000 Bez ODPA

schválený rozpočet

80 000,00
1 806 000,00
4 694 000,00

42 000,00
3 345 000,00
8 057 000,00

1 8 024 000,00

RoZpóčet po změnách

80 000.00
1 806 000,00
4 734 000,00

458 520 00

3 345 000,00
8 057 000,00

18 4B0 520,00

skuťečnosť

79 B40,00
1 673 416,38
4 732 50B,60

458 520,00
3 344 774,56
8 056 572,93

18 345 632,47
3639 2143 Realizované kursové zisky
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary
3639 3111 Příjmy z prode,|e pozemků

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

9 000,00

9 000,00

9 000,00
63 000,00

3 010 ,1 12,00

3 082112,00

2 007,08
63 000,00

3 010 112,00

3 075 119,08
6310 2141 Příjmy z úroků (část)

63,10 Obecné přiimy a výdaie z finaněnich operací
2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

552,95

552,95
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
16 595 069,B0

16 595 069,80

RozPoČToVÉ pŘíltvty cELKEM ,t8 035 000,00 21 564 632,00 38 016 374,30

23.05.2022 10h28ml6s Zpracováno Systémem UCR@ GORD/C@ spo/, s r, o, strana 2 / 8



LiCenCe DWMa XCRGBZUC / zN1 (21 01 2021 / 01 01 2021)

ií. p lr.r Ě n í nozp óéjúÝÝon.r u
TeXt

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

schválený rozpočet

7 2B9 000,00

18 936 000,00

26 225 000,00

Rozpočet po ZměnáCl1

4 668 632,00

25 086 000,00

29 754 632,00

skulečnosí

20 100 249,2B

25 085 02B,90

45 185 278,18

Detailní výpiS položek dle Odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

3639 501 1 Platy zaměst, v pr.poměru vylma zaměst. na služ,m
3639 5021 Ostatní osobní výdaje
3639 5031 Povinné poj.na soc,zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139 Nákup materiálu j,n.

3639 5'142 Realizované kursové ztráty
3639 5í61 Poštovní služby
3639 5162 Služby elektronických komunikací
3639 5164 Nájemné
3639 5169 Nákup ostatních služeb
3639 5171 Opravy a udržování
3639 5173 Cestovné
3639 5175 Pohoštění
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.

3639 5182 Převody vlastní pokladně
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639 6202 Nákup majetkových podílů

3639 Komunální služby a územní rozvoj j,n.

SChválený rozpočet

5B5 000,00
90 000,00

146 000,00
53 000,00
3 500.00

10 000,00
5 000,00

40 000,00
B 000,00
1 000,00

2B 000,00
20 000,00

167 000,00
5 000,00
7 000,00

25 000,00

1 000,00

1 ,l94 500,00

RoZpočet po změnách

90 000,00

10 000,00
32 000,00
56 000,00
8 000,00
,l 000,00

34 000,00
35 000,00

600 900,00
5 000,00
7 000,00

51 632,00

1 000,00
3 000 000,00

3 931 532,00

skutečnosí

80 500,00
2,00

31 310,00
55 956,90
7 816,96

35 477,22
48 322,00

506 956,1 2

744,00
54 977,41

,l30,00

3 000 000,00

3 822192,61
alaa

ól zz
3722
3722
3722

3722

5í39 Nákup materiálu j.n.

5'l69 Nákup ostatních služeb
5'171 Opravy a udžování
612'| Budovy, haly a stavby
6122 Stroje, přístroje azařízení
Sběr a svoz komunálních odpadů

2 ,l00 000,00
20 000,00

14 700 000,00
300 000,00

17 í20 000,00

30 000,00
2 050 000,00

20 000,00
1 7 787 000,00

363 000,00

20 250 000,00

29 027,00
1 875 976,00

44 074,00
,i 7 787 000,00

363 000,00

20 099 077,00
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900

3900

50,t1 Plaiy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
50,19 Ostatní platy

5021 Ostatní osobní výda,le

503'| Povinné poj,na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5032 Povlnné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5039 Ostatní povinné po.jistné placené zaměstnavatelem
5'137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5139 Nákup materiálu j.n.

5162 Služby elektronických komunikací
5164 Nájemné
5í66 Konzultační, poradenské a právní služby
5169 Nákup ostatních služeb
5173 Cestovné
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy j.n.

5191 Zaplacené sankce a odstupné
6'122 Stroje, přístroje azařízení
Ost, činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

405 000,00
53B 000,00
32 000,00

102 000,00
37 000,00
2 500,00

182 000,00
,102 000,00

5 000,00
3 000,00

83 000,00

1 988 000,00
5 000,00

140 000,00
222 000,00

3 936 000,00

7 782 500,00

990 000,00
53B 000,00
32 000,00

24B 000,00
90 000,00
6 000,00

182 000,00
102 000,00

5 000,00
3 000,00

83 000,00

1 988 000,00
5 000,00

140 000,00
222 000,00

5 ,100,00

3 936 000,00

8 575 100,00

912 077,00
423 040,75

61 480,00
232 101,00

84 229,00
4 350,00

147 991 ,96
101 286,63

4 268,28
54 518,25

1 366 540,49
2175,00

37 654,00
221 870,00

5 008,14
3 935 028,90

7 593 619,40
63,10 5141 Uroky vlastní
6310 5l63 Služby peněžních ústavů

63í 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

,l14 000,00
7 000,00

,l21 000,00

1,14 000,00
7 000,00

121 000,00

100 825,10
5 806,27

106 631,37
6320 5í63 Služby peněžních ústavů
6320 Pojištěnífunkěněnespecifikované

7 000,00

7 000,00

27 000,00

27 000,00

11 075,00

11 075,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

,16 595 069,B0
,16 595 069,B0

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6399 Ostatní finanční operace

3 150 000,00-

3 150 000,00-

3 042 387,00-

3 042 387,00-
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Detailní Výpis položek dle odvétvového a drLll1ového třidění rozpočtové skladby

6409 5909 Ostatní neinvestični výdaje j,n.

6409 Ostatni činnosti j.n.

schválený rozpočet Rozpočet po změnáCh

RozPoČToVE \.ýDAJ E cELKEM 26 225 000,00 29 754 632,00 45185 278,18

Saldo příjmú a výdajů (Příjmy-Výdaje) 8 190 000,00- 8 190 000,00_ 7 168 903,88-
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LiCenCe DWM) \9IGq!!9/ ]!1 ! 19120?1 / 01012021)

@i traegieni "|gislgh$Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po ZměnáCh skutečrosí

krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

Uhrazené splátky krátkod,vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč,prostř. (_)

Změna stavu krátkod. prostř,na bank,účtech(+l) 8115
Akt, krátkod, operace řízení likvidity-příjmy1+;

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(_)

8111

8,113 3106 000,00 3 106 000,00 3,105 266,29
8114 3 106 000,00- 3 106 000,00- 3 105 266,29-

1 074 709,16-
81 17

BllB
Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 18,1 50 000,00 18 150 000,00 18150 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 10 650 000,00- 10 650 000,00- 10 650 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+l) 8125
Akt, dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt. dlouhod. operace řízení |ikvidity-výdaje(-) _., 8128

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmŮ a výdajŮ vlád.sektoru (+/-) 8901 690 000,00 690 000,00 743 613,04
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 8902
(+/-)

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8) 8 í90 000,00 8 í90 000,00 7 168 903,88

lV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Základní běžný účet
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem

Pokladna

Počáteční stav k 1- 1 obrat Konečný stav k 31 _12. Změna stavu bankovních
účtú

3 163 452,36 1 074 709,16 4 238 161,52 1 074 709,16-

3 163 452,36 1 074 709,16 4 238 161,52 1 074 709,16-

V. PENĚŽNí FoNDY _ lNFoRMATIVNĚ
TeXt

počáteční zůstatek

Příjmy celkem

Výdale celkem
Obrat

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
změna stavu

Financování - třída 8

schválený rozpočet Rozpočet pO Změnách skutečrosť

Vl. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1 obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Povolenky na emise a preferenční limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

109 974,65 109 974,65

23_05_2022 10h28ml6s Zpracováno sysíénle/n UCR@ GORD/C@ spo/. s r, o, strana 5 / 8



Licence DWMO XCRGBZUC / ZN1 (21 01 2021 / 01 01 2021)

Vl. MAJETEK
NáZeV maLetkovél1o LičtLl Počáteční stav k 1.1. Konečný stav

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

Samostatné hmotné movitó věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý htnotný rnajetek

6 733 045,04

12 577 846,77

1 1B2 252,12

4 462 800,00

7 784 828,90

195 596,63

11 195845,04
20 362 675,67

1377 848,75

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

Kulturní předměty

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

2 300 000,00 4 324 400.00 6 624 40o oo

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční ma.|etek

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodulícím vlivem

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Dlouhodobé půjčky

Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

34 000,00 34 000,00

1 500 000,00 3 000 000.00 4 500 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývole
Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maletku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

,109 974,65- 109 974,65-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov,věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

788 381,00-

5 867 302,36-

1 182 252,12-

200 834,00-
834 198,77-

195 596,63-

989 215,00-
6 701 501,13-

1 377 848,75-

TůM KRAJů í pŘrvooy
položka Text

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4134 Převody z rozpočtových účtů

4221 lnvestiční přijaté transfery od obcí

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

schválený rozpočet

4 694 000,00

42 000,00

B 057 000,00

Rozpočet po změnáCh

4 734 000,00

458 520,00

8 057 000,00

skuťéčnost

4 732 508,60

458 520,00
,l6 595 069,80

8 056 572,93

16 595 069,80

VYÚČTOVÁN
položka text Rozpočet Llpr. eřamy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
skutečnost(Piljmy) skutečnost(Výdaje)

13013 4,116

1 301 3 501,|

130,13 5019

1 301 3 5021

1 301 3 5031

1 301 3 5032
1 301 3 5038

ostatní neinv,přijaté transfery ze st. rozpočtu
P|aty zaměst, v pr,poměru Vyjma zaměst, na služ_m.

ostatní platy

ostatní osobní Výda]e

Povinné poj,na soc,Zab,a přísp,na st,po|,zaměstnan
Povinné poj,na veřejné zdravotní pojištění

Povinné pojistné na úrazové pojištění

1 581 000,00

x

X

X

X

X

X

X

200 000,00

51,1 000,00

30 000,00

50 000,00

17 700,00

8 00,00

1 501 121,14
X

X

X

x

x
x

X

207 815,00

401 889,60

58 406,1 0

57 1 93,60

20 754,50

1 424,10
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vl1.1. VLÚĚISvANí rlN. vzrnHů xe sr. nozpočru. sr. roruoům n rqÁnooruínnu roruou
uz položka text Rozpočet upr (Příjmy) Rozpočet upr. Skutečnost (Příjmy) skuťečnost (Výdaje)

(VÝdaje)

,1 3013 5039

13013 5139

13013 5162

13013 5164

13013 5169

1 301 3 5173
1 301 3 5175
,l301 3

ostatní povinné pojistné placené zaměstnaVatelem
Nákup materiálU i.n,
Služby eIektronických komUnikaci
Nájemné

NákUp ostatních služeb
cestoVné
pohoštění

X

X

X

X

x

X

X

1 581 000,00

173 000 00

4 700,00
2 800,00

79 500,00
1 289 000,00

4 700,00
60 000,00

2 423 200,00

X

X

x

x

X

X

X

1 501 121,14

140 593,23

0,00
4 054,81

51 792,35
1 177 515,80

2 067,00
35 771,30

2199 n!}9
X

1 07 993,00

107 993,00

1 501 1 4116 ostatní neinv,přijaté transfery ze St. rozpočtil
,l 501 1 5169 NákUp ostatních služeb
15011

225 000.00

X

225 000,00

X

1 50 000,00

í 50 000,00

172 295 24

X

172 295,24
15974 4216 ostatni inVest,přijaté transf,ze státního rozpočtu
15974 6'122 Strole, přístroje azařízení
15974

3 345 000 00

X

3 345 000,00

X

3 346 000,00

3 346 000,00

3 344 774,56

X

3 344774,56
3 344 77 4,57
3 344 77 4,57

5 008,1417051

17051

5191 Zap|acené Sankce a odstupné 5 1 00,00

51
X

0,00 5 008,14
8901 1

8901 í
41,13 NeinVestiční přijaté tranSfery za státních fondU 0.00

0,00
x

0,00

0,00

0,00
x

0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státnich fondLl89012

89012
0,00 X

0,00

0,00

0,00 0,
8901 7

8901 7

4,113 Neinvestlční přijaté transfery Za státních fondú 29 000 00

29 000,00
X

0,00

28 7 43,00

28 743,00
X

0,00
41138901 8

8901 8

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondú 51 000,00

51 000,00

29 000.00

0,00

X

29 000,00

51 097,00

5í 097,00
X

0,00
8951,1

8951 1

8951 1

895,11

4113
4116
51 37

Neinvestiční přijaté transfery Za státních fondú
ostatní neinv.přijaté transfery ze St, rozpočtu
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

X

X

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

X

0,00

x

X

0,00

0,00
89512
89512
895í 2

4,113

51 37
0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

Neinvestiční přajaté tranSfery za státních fondú
Drobný dloUhodobý hmotný majetek

29 000.00-

X

29 000,00_
51 000,00

51 000,00
95 032

95o32
95032

95032

51 63

51 69

5,175

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Služby peněžnich ústavu
NákUp ostatních S|užeb
pohoštěn í

X

X

X

7 000,00

456 000,00

77 000,00

540 000,00

lx. zpRÁvA o vÝsLEDKu pŘEzKoumÁrtí HospoDnŘení

viz. příloha č. 1

x. onŘeruí
JEJlCH MAJETKEM

viz. příloha č. 2
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Licence DWMO XCRGBZUC / ZN1 (21 01 2021 / 01 01 2021)

Xl. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Přezkoumání hospodaření svazku zarok2021 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odborkontroly. Řízením přezkoumáni
hospodaření byla pověřena Bc. Jana Folprechtová. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu sezákonem 42O|2OO4
Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávnich celků a dobrovolných svazků obcí a12812000 Sb.. Cílem bylo ověření,
zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisúm, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně
samosprávných celků, o účetnictví, ozadávání veřejných zakázek, příp. dalších předpis upravujících hospodařeni DSO.
Závér zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zni. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky a chyby, které nemají
závažnost nedostatkŮ uvedených v § 10 odst, 3 písm.) czákona - nebyla sestavena inventarizační správa.
Celá zpráva auditora je součástí přílohy č. 1 .

Schváleno valnou hromadou dne usnesením č........,.. .............

Razítko úěetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce
Podpisový záznam' 
statutárního zástupce

Petr Petr Matyáš
Datum:

M a tyá š 12?i;?f;'i,,,,,,

lvana Dubská

lvana Dubská

lng. Petr Matyáš
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RozVA HA
v plném róz§ahu (v celých trsjcích Kči

ke dni 31 122a21
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' -lr",''i,-::,

Sestaveno dne, ?0 01 2022
Frávni forma učetnr ;ednotky,
Ptedmět podnikáni úóetni iednotky

Název a §idlo účeiniiednotky
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VY K Az zls K U A ZT nÁ ry Název a sídlo účetní jednotky

EKO Jil€mn|cko s.r,o.v plném rozsahu (v celých trsíclch Kó) Masarykovo námó*ti8?
ke dni. 31,122au 514 01 Jilemnice

lČ: 07407831

§eshaveno dne: 2a 01 2a22
právni forma účetnijednotky společnost s ručanim omezeným
Ptedmét podnikáni úč6tnl jednotky. likvidace odpadů
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sJxrlečnrrsti EK(},Jilenrnicko s.l,.0.
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Zír klrrtl rr í r,i c htrtl islia ;r l,r r r,.\ lt l,ilť(11 ťr ll í ri čct n í rii l č,r k.l
Přiložená individuální riěctni závěrka byta připraveila v souladu se ákonem č. 5ó3/lq9l Sb.. o
Účetnictvi, v6 znění poaděj§ích předpisťl a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb.. kterou §€ provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/l9ql §b.. o ůčetnictví- ve enóní pozdčjšich předpisů, pro ůčctní
jcdnotky, které jsou podnikateli účtujicimi v soustavě podvojného účetnictvl. v€ mění pozdějšich
předpisů, ve znění plttném pro roh 3020 a 202l.

§polsčncrst jc dle § lb aikona č.5ó]/lq9l §b., o tičetnictvi mikro ůčetní jeďnorkou, v §CIuladu s § 3a
vyhlášky č. §00/}002 Sb. sestavila rorvahu v plném roz$ahu. výkaz zisku a etn{ty v plném roz§flhu a
přilohu ve zkráceném rczsahu.

Htrdnotové údaje jsou vyjridřeny v Kč a zaokrouhlcny na celé tisice, pokud neni uvedeno jinak,

SpttleČnost použila účetní met§dy způsobem. kteni vycházi z předpoklndu. že bude nepfutťžitě
pokračovat ve své činnosti E ž6 u ní nenastóvó á{dnó skutečnost, kteni by ji omezovala nebo ji
zabraňovala v téio éinnosti pokrnčovat iv dohledné budoucnosti.

3 Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny n odchylky

3.1 Dlouhodobý majstek
Dlouhodobý hmotný rnajetek se.oceňuje v pořizovacich cenách, které obsahují cenu pořizení a
náklady s pořlzením souviscj{ci. Uroky a dglšl finančni výrlajc zuuvisejícl s pořizenlm §e nezáhrndí
dojeho oceněni.

Drobný nehnrotný a lrmotný majeteh s prrřizrrvací cenou do E0 tis. K§ jc při pořízeni účtovárr do
sp§tř§by a vykarován v provoíních rrákladech spoleénosli, Drobný nehmotný a hmotný mtjetek
s pořizovncl §enou v rozmezi od 20 da 80 tis. Kč se ďá}e sleduje v cperntivní evidenci.

Odpisový plán účetnlch rrclpisů ctlouhodobehcr hmotného mqietku sestavila ůčetnJ jednotka ve
vnitfnich přulpisech. kde vycházela r předpokládaného opotřebenl zařnzovaného majetku
odpovídajiciho běžným podnrinkámjeho používáni, účctní a daňové odpisy se nerovnají.

3.2 Zásoby
Učtováni pořízeni a úbytku zásob se provádi podle zpťrsobu Á Evidence zásob, Ocenění ůhytků se
provádí ccnou zjištěnou vÁženým aritmetickým prumčrem.

Zásoby jsou oecňovóny pořizovaclmi ť,enanri, náklady xruviscjici s pofizenim zásob jsou účtovány
přimo ke konkrétnim položkám.
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J..1 Pnhletlár,k1,
|),,'ltIcii;it,t_r :c trtctiLrií 1rii srůrrr r"rrríktr,itttgttrrrilrrtt ittttlt:,t[ll,. (li]ťlli|tli 1r,rultrlrrt,\r:i: itrllt|,,:tll'tvt:l. ti:
5lližiiiu |}l!l)lt\ťi tr|}ť.1!'l){ťll plrlt.ricL ilit !,fll[,- tt;tilltJu l,iit .tr.,iiull rť.tliz.ti,tii ltritlttirltt. il [tt llil likl;rrlo:
irrriiri,lrr,ilrtiitt: ilq,51r1171,;rí 1cdnirliir,_reir lllrtlntktt ,1 \čkrrrr_! sltttloltlr,, p.tiltl*.llir.r.,L.

3.1 Penřžni prť}§tře{ll{!,
})i'riilžtti l1řtrs11.'.1k_r, l iL,llil,::_\ §ť llcLlňtl iíicjich;nrr:rtr,t.itťnrihri,J:llrl;t:t:i.

3.5 Vlnstni krtpitál
liiklnrlrrí k;rllitril s;Trrluilltr,li :;e t,yliaruir rc ilii ritp:;ittti r,rlhthr.itltlitn r*.istiiku reLlcnr.,tn kl;,r.|sk_rtn

st:tLt,,lr"ttt.

.1.6 {lirí rdro,ic
|'}lrrrrltrlrlrrhú i hriitltrdtrtTú rávnzkv rc oucriu ji 1rii r,rrtiLrt .j|llctlrrvilrtu ltrrtllirllrrtt.

y',a l*ratkrrtlr;rhd liivtrkl,sc l úůr:lni rávůrre ptrr,*iulc ičá:.,t dlLlulxrdtrh{,clr ritrr,rkťr, krcrri je splnlrrá d*
jccitttrlttr rrr[i,11 111| rtlrvilltuvijhn dne,

3.7 Účtováui r"ýnosů a n*klartů
Výrr,.lsl,a níh,larly sc účtLrjí čit_tttrlč rolli*crtú" tj, rlrr rrhtltl[ri. s lrirni včcnč iůaslvů slrrrr,isuji. k.r n§r1.,'
u pravirlclnč sc trpttliuiici,;lt l finančně nevÝlttulttnÝch prrložc!.

3.8 Pí,tJročet ůda,iů v cieích nrěnáeh
blajr-rt*k a eávilrh;, prřirtnú v cfui nrěné sr. llccliují v úeskvch horunáclt. Při lrřtprrůtrr cieích mčn ng
čcrkou ntčtttl ll()tt}ívii spirltrčnrrst nktuiiln i d*ntl í kurz §tallr-}vťni nt r;ihladé rleviztrvÉho kurru
vlhliišendhtr ť';ilt}. Ke drri ťrčctní rdr,črk!, jsrrrt lťistall,!,prcp(,iiliiíty *klttiilltirtr ktrrzlrn ť'NR,

3.$ l}sň z přijmů
Nrl|,|ad tta dar] r příinrt) sc poůítii rri p*moci plutné cíatlové sozb1 z ťrčetnilltr zish* irr,lš*nÉhu nebrr
snii*nrihtr rr§t,*lť tteba dnčaslt§ rl*lirrvó ncttrnnte!nd rtiihltrll,il ll§lilttň{}§.1,1ť v}illt]§} {n*pt'. tr,rrrb* a

zŮčlirr,iirri cstittltiuh růzerv * npravtt.".,r;lt prliržck, rriklacly nil ťť|]rr:lclttnei. rrrrrtíl rrtczi ťtťctllinli a
r.lafitryÝnti .Ntpisl,rr[d,), Dtilc s* etlhlcdňrrji ptrítrž[y sniž*jici ziklad dirnů {rlary). *dčlktelné pcttržk1,

{riatir:vá rtrít;i. rrilpoťcl tttt 1xltlporrr tnlhrrntúhu vztlčlírlrirril.;t sluvl nir duniz píijniú.

3.1t} §ásletlnó udiilosti
Dtlrirtl rrtliltl,rti, hteré nirstal3, ffieei ťnzvahor,ýtn dntnt a dneltt i*stavertí úůetltí eár,člky. je zachycelr
v rlčclni,.:h výknzech r,případč. lc tyto trrj§lrlsti prlskv1!l rlriplrittiicí ittftlnnauc tr §Lulc,črl{rslcclt. kltlrú
clislrrvlll_v h rt:zr,fi ltrlt,únru dn i.

V připatl{. že mueirozvnhovÝltt dttent l dn§rtt §estavertí ů,č*trti rár,,ér,L3 rliršlrr k výrlrirnltr!,tn ntlíItrsteltt
rirhledrirriicittt skuteútrašti. ktťré na.rtaly lt{,l rrrlv;lhrrtrr.ittt drri".istlu <tiislcilk3, tl}c}tli_r trditltr*tí prrpsírrt.r,

v přilrrrc ůčt,tnt zliv*tt1,. ale rre_is*tt r.aůrittrr,álly v ťtčetnir.:h r,_Ýkirzech.

4 Závgzkovó vztlhy
§pltlečntrst ner,tlli ani v přcdulrozírtr itčctnim tlhdr.rbí ncmélit žádnÉ pohledár,k1 a dlulr1,, ktert mirji
k ťtrl"lthtlvtitrtu dni clolru rplatnr:stirlelií nel5lcl, §prrlcčrtust ttetttů atti v př+dchrrz_irlt úč*trtínt rrhdtr{ri
nemeln iádrlé prrhlu,dávk1, a dlrrh.v. které lry b1,11.krjq vĚ.cn},mi ziirukarrri.

§ Vlastní kapitál
V prirhrrhrr účctrrilttr ohdtrbí rrrrhtrdl.iediný strrolečnřk rr poslrylnttti připlntkrr nrint,.r rťrliladni hapitál ve
visi ] lnil, Kč, klerýjecvidtrvrin v r$l!,ilřL, v ptr,titcr:h lt;t íirr|l,tl {,tslutrtr kirpitáluvú ti.rndy,-
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7 l rt til t,ltt llťť í} t t,it ttln kc ic lr sr: s p í,ír.rrč rrí rrt i st rrr ll:l llt i

V prŮbehu tohotrr ani pfedchrrzího účetnihrr období neobdr}eli ělenové řídících. kontroln{r;lr l
sPrávních orgánťr žádné zálcrhy, ávdavky. eápťrjčky. úvěr1. přiznané aáruky. a jilre výhtrdy,

8 Významnó události, kteró na§tnly po rozvahovém dni
Mezi rozvahovýrn dnem a ok§mžíkem §g§távení ťrčetní rávěrky nensstsly žártné význarnné udátosti,

§estaveno dne ?0. lednn 2022

ffáffi Á/
lC.,;Olť]tR{t Rrrd ka Pau l ů. j ed natc lDlcjcuď/4h3l
CLt 54|o66qsr9l08oo



Zpráva tl r,ztnzích
společnosti EK() .]ilemnicko §.r.o.
zn tičctrri tlbrlilhi tr.l } l ]{},] l dtl J l, t]. ]r}]l

Stltrttlirni orgán spolccintrsti [iK() Jilenrnir.:l,tr s.r.rl r,sttulatltt s u§tan{}t,ťlrírn § 83 a rtiisl. ziih,
t*. Ů](]i:{}l] Sh.. rr rrbchrrdních ktrrpclrncich vlpractrval tutr} zprá!,tt. která ptlpístrjc vr_tahy rtrczí
trvládrjící osohou § l)§(}b{,)u trllállilncrtt a nlc;i tlvlárllrrlrrtt nsrrlrou a trscrb*ttti trvládanl,nri
stu.inr,lu ovlárlajicí tlstthrtu, Vztah1, .jsou ptrpsán1, zpťtsrrhcrrt přilrliže.iícinr k nutntrsti
rcspcktovai u§tanoveni § 5í}4 zťrk. č. 8qi]0l] §h.. tlktriicí sr-. obelrtrclttilrtr tajcmství,

§truklurn vzlghů

0vláda.iíci osrrba - společnik:

r Jilemnic,ko - §v-azek obcí. se sfdlem lvlasarykovrr nárnčstí 82,5l4 0l Jilenrnice.
lČl 706 94 0ól.

Ovládající osoba není společnikem v žádne dal§í společrtosti. ťílohou ovládané osoby ie
i'ajiŠt'ování §voztt a zpracováni bioodpadu {kornunitní kompostování} a zaji§tbvúnf
odpadového h<rspodáŤství. K ovládání spclečnosti dochrieí eejména pro§třednictvím
rozhodovártí na valné hromadě společnosti

Přehled vrájemných smluv mezi osobou ovlúdanou fl onobou ovl{dnjíeí nelio mezi
ogobami ovl{dnnými

. zajištčni celosezónniho svozu velkoobjernových kontejneru na bioodpad na úrpmí
člOnských obcl Jilemnicka a následné rpracováni biomateriálu společností EKO
Jilemnicko s.r.o. (dodavatel) pro společnost Jilemnicko - svazek obci (odbératet;,

. §mlouva o výpůjčce, předmětem výpůjčky je technologie pro svoz a zpracováni
bioodpadu uz,avřená meei společností EKO Jilernnicko s.r.o. (vypůjčitel) a společností
Jilernnicko - svazek obcí (půjčitcl}.

l §mlouva o nájmu prostor sloužícich podnikání uzavřená mezi spoleěnosti Eko
Jilemnicko s.r.o, (nájemce) a společností Jilemnicko - svazpk obci (pronajimntel).

Vájemná plnční podle vr.ýše onačených závazkových vztahů jsou sjednána za obvyklých
obchodních poelmínek, v cenách v mistě a čase obvyklých. V důsledku těchto plnění
nevznikla společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. žr{dná ujma.

V ÚčctnÍm období nobyla přijata žádná opatření, resp, nebyly učiněny žádné právnl úkony na
popud nebo v ájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob mimo rámec běž.rrého
obcho,dního styku popř. mimo rámec běfuého výkonu púv společníka.

V Účetním obdobi nebyla učiněna *ádná jednáni. ktcrá by byla učiněna n8 popud nebei v
zájmu ovlrádqiící osoby nebo jí ovtÉdanýsh osob, pokud se takovéto jedrrání týkalo majetku,
který přesahujc l0 7o vlastnlho kapitálu ovtádani osoby zjiSteného podle poslední účetní
rávěrky.

K nevýlrodným transakcim ncdochází. §ututární orgán prohlašuje, že si není větltxn
skutečnosti. že by ee vztahů mezi ovládajici osobou a osobou ovládanou ěi mezi ovládanou
osobou a osobami ovlódanými stejnou ovládající osobou plynula pro společnost EKO
Jilsmnicko s.r.o, rizika" Statutární orgán prohlašuje. že z rrrqvřených smluv či přija§,ch
opatfuní nevrnikla spo[ečnosti EKO Jilemrricko s.r.o. žádná rijma.

\ .| iIrtttttre :,lrtu,]l], lcii:llt ]r,t]] ,,#}*_t$ ffi'§#ry,n,

ť*ffi'ffiÍ;"u;;";;i
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ZPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření

dobrovolného svazku obcí Jilemnicko, IČO 7069106l, za rok
202I

Přezkourrrání hospodařerrí dobrovolnélro svazl<tt ohcí.Iilenrnicko - svazek ohc.í za rnk 202l
ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisťr a
v souladu se zákonem č.42012004 Sb., o přezkournávání hospodaření ťrzernních
sanrosprávných celkťr a dobrovolnýclr svazkťr obcí, ve znění pozdějších př,edpisťr, bylo
zahďleno doručením oznámení o zahájení přezl<otnnání hospodaření dne l8. 10. 202l.

Pt'ezkoumané období od 1. 1 .202I do 3l. 12.2021.

1. Dílčí přezkor-rmání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazklt dne 25. l0.2021.
2. Konečné přezkounrání bylo vykonáno v síclle dobrovolnélro svazku dne 11 .4.2022.

Přezkournáni vykonala:

Bc. .Iana Folprechtová, kontrolor pověřený řízenín přezkournání, ev. č. l003.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 42012004 Sb., ve znéni pozdějších
předpisŮ a § 4 zákona č. 25512012 Sb.. ve zněni pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Flavlík, ředitel Krajského ťrřadLr Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0073/21lFol dne
15,10.2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zptisobem.

Poslední kontrolní úkon před vylrotovením zprávy byl proveden dne 11. 4,2022.
Popis úrkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Petr Matyáš - předseda svazku,
Ing. Radlra Patrlťr - ředitelka svazku.
paní Ivana Dubská - ťrčetní svazku.

T +420 485 226 605 E jana.folprechtova@kraj-lbc.cz

Libeíecký kía.i Datová schránka c5kbvklv lČo 70891 508

U Jezu642l2a,461 80 Liberec 2 \Nu^/V.kraj-|bc,cz olČ czzoagtsoa



Předmět přezkoumání:

Př,edrnětern přezl<oLrmirní hospodař,er-rí .isor_r oblasti lrospodař,ení r-rredené ! § 2 oclst. 1 a 2

zál<ona č.42012004 Sb.. posor,rzené podle hleclisek uvederrých l,§ 3 tohoto zitl<ona.

Oblasti. které byly př,eclrnětem přezkoLrrrrání hospodaření r,členění podle § 2 odst. I tt 2
uvedenélro zákona:

- ttstanovení § 2 odst. 1 písrrr. a) plnění příimů a výdzrjů rozpočttt l,četrrě peněžníclr
operací. týkaj ících se rozpočtovýclr prostředkťr,

- ustanovení § 2 odst. 1 písnl. b) ílnarrční operace. týka,iící se tvorby a použití perrěžr'íclr
fbrrdťr.

- ustanol,ení § 2 odst. 1 písrrr. c) náklady a výrrosy poclrriltatelské činnosti ťtzernního
celkr"r.

- ustanovení § 2 odst. 1 písrrr. d) peněžní operace. týka.jící se sdružených prostředkťr
vynakládaných na základě snrlouvy mezi dvěma a více ťrzenrnínri celky, anebo na
základě snrlouvy s jirrýrrri právnickýrrri nebo fyzickýrni osobami.

- Llstanoveni § 2 odst. l písrn. e.) finanční opeťace. týkajicí se cizich zdrojů ve smyslu
právnícl-r přeclpisťr o účetnictví,

- ttstanovení § 2 odst. 1 písrn. í) lrospodaření a nakládání s prostt'edky poskytntrtýrr.i
z Národnílro ťondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytrrutýrni rra základě
mezinárodních sm1 r"rv.

- ustanovení § 2 odst. l písrn. g) vyúčtování a vypořádání finančníclr vztahťr ke státnímu
rozpočttt, k rozpočtťrrn krajťr, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům. ke státním
fondťrm a k dalšírn osobám,

- ustanovení § 2 odst. 2 písrn. a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví
územního celku.

- ttstanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s rrrajetkem státtr, s nínrž
lrospodaří ťtzemní celek.

- ustanovení § 2 oclst. 2 písm. c) zadávání a usktttečňování veřejných zakázek^
s výjimkoLr úrkonťr a postLrpů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právnílro předpisrr,

- ustanovení § 2 odst, 2 písm. d) stav polrledávek azávazků a nakládání s r-rimi.

- ustanovení § 2 odst. 2 písm, e) ručení za závazky ťyzických a právnických osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f1 zastavování rnovitých a nernovitých věcí ve prospěch

třetíclr osob.
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zŤizovani věcných břemen k maietku útzemního celku.
- ustanovení § 2 oclst. 2 písrn. h) úrčetnictví vedené územnínr celkem.

Při posr,rzování .ieclnotlivých právních úrkonťr se r,rychází ze znéní právníclr pr'edpisťr platných
ke dni uskutečnění tohoto ťrkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předrnětem př,ezkoumání ťrdaje.

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoum ání za rok 2021
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o méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákonrr)
/v Členční podle předmětu přezkoumriní hospodaření ust:rnovení § 2 odst. l a
tldst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst.2 písrn. lT) ťrčetrrictr,í r,cdcr'é ťtzemním celken
Porr-ršenírlrál,nílro předpisr.r: ČtjS .rlt - 7l0 (,s| 3ó odst. l ztifulntt o tičetnic.íl:í)

Llslztntn:cní. ČÚS l. ltlt
Clraral<teristika zj ištěné chvby a r-reclostatkLr:

U z e m n í c e l a k tt e cl o ch, ž a l z ci,s, tt tll, ti č l r l, ti tt í,

Popis ziištěné ch}rb}, a rreclostatktr:

Bylo z.jištěno:

- rozclÍlný stav úrčtu 261 Pokladna (49 825 Kč) a zťtstatku Pokladrríknihy (50 325 I(č),

- rozdílný stav ťtčttt 451 DloLrlrodobé úvěry (14 400 000 Kč) a stavLt zjištěnérn ve výpisLr
z bankclvních účtťr (11 250 000 Kč, BV 9).

Zjištěný nedostatel< b1,1 k 31 . 12. 2021 odstraněn.

Napraveno.

A.tI. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 4201200,1 Sb.

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle
ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2
odst. l a2 zákona č. 42012004 Sb.):

1. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené ťtzemním celkem

Porušení právního předpisLr: Vyhláška č,27012010 Sb., o inventarizaci rnajetku a závazků,
ve znění pozdějších předpisťr

Ustanovení: § J orlsr. l písm. cl)
Charakteristika zj ištěné ch},b }, a nedo statkr,r :

Nebyla sestavena inventariza čni zpráv a.

Popis zjištěné cliyby a nedostatkrr:

Svazek obcí nerněl k 3 1 . l 2. 202 1 sestavenou inveníarízační zprávv.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch
v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závér z píezkoumání hospodaíení za rok 2021
C.t. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok2O2t podle iS 2 a

§ 3 zákona č.42012004 Sb.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají záyažnost nedostatkťr uvedených v § l0 odst. 3
písm. c) zákona č. 42012004 Sb., a to: Nebyla sestavena inventarizačni zpráva.
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C.It. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření clobrovolného
svazku obcí v budoucnu:

Při přezkoumání 1Tospodařer-rí rTebyla z.iištěna žádná,závažná rizika. která by nrohla tnít
negativrrí dopacl na lrospoclař,etlí ťtzenrního celkLr v bLtdoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohleclávek na rozpočtu úrzetnnílro celkr"r ....,... 0.30 %
b) podít závazků na rozpočttt ťtzenrnílro celku .,...... 17.76 oÁ

c) podí1 zastaveného majetktt na celkovénr nrajetku úzenrnílro celku .....,..... 0%

Liberec. dne 28. 4.2022

Jrrréttu a pudpis kulttfulula pruváděj ícílro přczlruutttáttí lruspudařcrrí.

Bc. Jana Folpreclrtová
Bc. Jana Folprechtová

Digitálnípodpis:
03.05.2022 07:58

kontrolor povčřcný, řízcnírn přczlroutll1tn í podpis

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledktr přezkoLrrnání lrospodaření, ke kterérnu lze podat písemné
stanovisko ve lhťrtě do 15 dnťr ode dne dorr,rčení návrhr,r této zprávy, kontrolorovi
pověřenému Ťizenim přezkor-rnrání. Konečnýrn zněním zprávy se stává tento návrlr
okamžikem marného uplynrrtí výše uvedené lhťrty clle § 6 odst. l písm. d) zákona
č.42012004 Sb.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisecl-r. přičemž se ieden stejnopis předává zásttrpci
kontrolovaného sr.rb.jektLr a drLrlrý stejnopis se zakládá do příslušnélro spisu odbortr
kontroly kraiského ťu'adu.

- nedílnou součástí zprávy je seznanr př,ezkoLrrnávaných písetrrností Lrveclenýclr v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení svazku:
- svazek nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým maietkem za závazky §zickýclr a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.
- neuzavřel smlouvu o dílo a smlouvu o výpůjčce týkající se nenrovitého majetku,

smlouvtt o poskytnLrtí ťrvěru nebo půjčky. stnlouvu o poskytnutí dotace, smlouvtt o
převzetí dluhr"r nebo ručitelského závazku. smloltvt-t o přistoupeniI<závazku a smlouvtt
o sclružení,

- nekoupil ani neprodal cenné papíry. obligace.
- neuskutečnil ma.ietkové vklady,
- a uskutečnil pouze veřejné zakáz\<y rnalého rozsahu (§ 27 záI<. č. 13412016 Sb.).
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Poučení:

Dobrovolrrý srazek obcí .|e ve snryslu ustanovcní § t3 odst. 1 písrrr. b) zál<oria č.420l2OO4
Sb.. pol,inerr přijrr.oLtt opatř,etrí knápravě chyb a r-redostatků Lrr,,eder-rýclr vtéto zprávě o
výsleclkr.r přezkournání hospodaření a podat o tom písemnoLt irrlbrrrraci př,ezkor-rtrráva.iícírnLr
orgiitru. a to rTe.ipozdě.ii do 15 dnťr po projeclr'irní této zprávy spolu se závěrečrrým ťrčtenr
v orgáI-rech clobrovolrrého svazktr obcí.

Dobrovolný svazek obcí .je clále ve smysltt ustanor,,ení § l3 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb..
povinetl v infbrmacích podle ltstanovení § 13 odst. 1 pisrrr. b) téhož zákona r-rvést lhůtu. ve
které podá příslušnérrru přezkottrnáva.iícírnu orgánu písemnott zprávl o plnění přrjatých
opatř'errí a v této lhŮtě pr'íslLtšnému přezkor.rmáva.jícír"rrLr orgánu ttvedenou zprávu zaslaí.

Nesplrrčnírn těcl'to pol,inností se dobrovolný svazek obcí dopLrstí přesttrpku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písrn. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze trložit dobrovolnému svazku obcí
podlc ustanovetrí § 14 odst. 2 záltorru č. 42012004 Sb. pokul"u do výše 50 000 Kč.

Pt'eclseda svazku byl seznár.ren snávrhem zprávy o výsledku přezkotrrnání hospodaření
svazku.Iilernnicko - svazek obcí a tento návrh zptávy s nínr byl projednán. Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření o počtu l2 stran po jejím projedrrání a seznámení pŤevzal předseda
svazku lrrg. Petr Matyáš.

lno. Digitálně 
,J pooepsal lnq.

petr petr Matyáš

Matyáš i3lť.11'.,,.
Ing. Petr Matyáš

přcdscda doblovcllrrého svazkLt obcí razítl,o^ podpis. clne
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l'říloha ke znrávě o vÝslcdlru přezlitlumání hospotlaření za rolr 2021.
Při rlř,ezko urnán í l-rospodtrřer' í byly rlř,ezl<or,rnrárr), rl ísemnosti :

Střeclnědo bý výhled rozpočtu
Kontrole byl předložerr Stř,eclnědobý v,ýhled na období 2021 - 2025. schválený (Valrrotr
hrortradou (VH) drre 20,3.2020,1tsn. č. 20l3l2,0l04, Návrlr střeclrrědobého l,ýhledu zveřc,jnčn
clne 4. 3.2020. SchválerTý Střeclrrěclobý r,,ýlrled zveře.jnětr od 27. 3.2020. Dále byl předložerr
rrársledný Středrrědobý l,ýhled rra období 2.022 - 2026. který byl schválen VFt dne 24.3.2021
usn.č. 2ll03l24l05. Návrlr střednědob65g 1,ýlrledu byl zveřc,iněn od 9.3.202.1 do 25. 3.2021.
schválerrý středIlědobý výhled.je zveře, jr-rěrrý od 26. 3.2021 .

Rozpclčtový výhled rrabývá rrásledLrjícíclr hodrrot (l I(č.):
2022 2023 2024 2025 2026

přumy celkem 12162 4 662 4 662 4 662 4 662
výdaje celkem 26225 4 500 4 500 4 500 4 500
financování 8 190 - 6 600 900 900 900

Pl,avidla rozpočtov élto pr,uvizuria
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 202l byla schválena na zasedáni Valné hlornady
(dále jen VH) dne 18. 12. 2020, usn. č. 20112118/04, s pravidlem čerpání výdajů v období
l - 312020 do výše 24% schválenélro rozpočtr-t 2020 pro běžné výdaje. Rozpočtové
provizorium na rok 2021 bylo zveřejněno clne 4. 1.2021 .

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočttt na rok 202l byl zveřejněn na ťtředníclr deskáclr členských obcí a svazklt
od 9. 3. 202I.

Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2021 byl schválen VH dne 24.3.202I, usn. č. 2ll03l24l04 jako
schodkový. Schválený rozpočet byl zveře.iněn dne 26.3.202I. Rozpočet na rok 2021
představuie následLrjící souhrnné objerny:

Příimy celkem 18 035 000 Kč
Výda.ie celkern 26 225 000 Kč
Financování 8 190 000 Kč

schodek rozpočtr"r bude kryt z prostředkťr z hospodářské činnosti.

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období byla schválena celketn 3 rozpočtová opatření (dále jen RO) a to:
l. RO schváleno R.I dne 14.7.2021, usn. č.202|l07l0I4l0I, zveřejněno ocl 16. 7.202|,
2. RO schváleno R.I dne 24. II.202l, usn. č.202lllll24l01, zveřejněno od 25. I1.202I,
3. RO schváleno RJ dne 22.12.202I, usn. č. 2020ll2l22i0l. zveřeiněno od 12. 1.2022.

Rekapitulace Schválený R. R. po změnách Změna
Příimy 18 035 000 21 564 632 529 632
Výda.ie 26 225 000 29 754 632 529 632
Financování 8 190 000 8 l90 000 0

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí RO č, 1-3l202l do výkazu FIN 2-12M k 3l. 12.202l. RJ
byla pověř,ena VH dne 24. 3.202l, usn. č. 2|103124106 schvalováním RO v roce 202I.

Závěrečný účet
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Závérečný ťrčet svazku za rok 2020 včetně Zprávy o výsledktt pr'ezkoumání lrospodaření
(Zprávy) za rok 2020 byl projednán VH dne 13. 5.202l, usn. č. 2ll05ll3l03 s výrokem "bez
výhrad". Návrh závěrečnélro účtu včetně celé Zprávy byl zveřejněn dne 16,4,202I.
Schválerrý závěrečný ťrčet byl zveřejněn včetně celé Zprávy od 25. 5. 2021.

Bankovní výpis
Svazek používal při svém lrospodaření následtr|ící bankovní účty se zůstatky k31.12.202I
v následující výši:

č.ťt. 35-3294602309/0800 (kornpostárna) 2268 767 Kč (BV 012)
č.ťt. 123-1930840297 49 089.90 Kč (tsV 10)
č.ť1.94-57216451/0710 (ČNB) 997 7l3.06 Kč (BV 19)

č.ú. 34534- 57216451l07l0 (EUR)
č.ťr. 3294602309/0800

Celkem

ťrvěrový úrčet

35 - 1919721537/0l00

95 364.70 Kč (3 836.07 EL.[R. elektrorricliy)
82] 226.86 t(č (BV 0 12 )

4 238161.51 Kč

7 500 000 Kč (BV l l)

Pro přepočet EUR byl používán denní kurz ČNB. Zůstatek soul'lasil se stavem ve výkaztr
FlN 2-12 M (ř. 6010 a 6030) a údajem uvedenýnr v Rozvaze na ťtčtu 23l. Zůstatek úvěru
souhlasil na írčet 45l výka,zu Rozvalra, ověřeno inventarizací.

Hlavní kniha
Kontrole byla předložena lrlavní krrilra - obratová pI'edvaha za 912021 a 1212021.

Inventurní soupis majetku a záv azků
K zajištění inventarizace majetku k 3 1 . 12. 2021 byly kontrole předloženy:
- směrnice č.612016 pro provádění inventarizace majetkr,r, pohledávek a závazků. a dále
povinnost postttpovat při inventarizaci dle vyhlášky č.270l20l0 Sb.
- Plán inventur ze dne 14. 12. 202l .

- Jrnenování tJstřední inventarizační konrise a tříčlenné inventarizační komise a jejich
seznámení s platnými předpisy o inventarizacize dne 14. 12.202l.
- Inventarizační zpráva za rok202I nebyla v době kontroly zpracována.
- Učet 061 Rozvalry - Majetkové účasti v osobách s rozhodLrjícírn vlivem se stavem
k 3l. 12. 202I ve výši 4 500 000 Kč (EKO.Iilemnicko, s.r.o.).
- Kontrole byly předloženy soLrpisy o provedené fyzické a dokladové inveníarizací. Stavy
majetkr-r k datr,r 31 . 12.2021 uvedené na inventttrních sor-rpisech sor-rhlasí se stavy v ťrčetnictví,
bez přijatýclr opatř,ení. V rárnci podkladťr o provedené inventarizact byIa doložena oblast
podrozvahové evidence.

Kniha došlých faktur
Kniha clošlých f-aktr,rr byla vedena rltčně, v kontrolovaném obclobí svazek přiial celkern 189
fakttrr. K 31. 12.2021 byly všechny faktury uhrazeny, soulrlasí s doložením zťrstatku ťrčtu
32l - Dodavatelé. I(ontroloLr bylo ověřeno zaúčtování a úhrada faktr-rr (ev.č. l30 - l34, 136,
138 - l40. BV 9) v měsíci zářía (ev.č. 161 - 163,165 - 167. BV 11) v měsíci listopaclu, bez
zjištěnýclr nedostatkťr.

Kniha odeslaných falrtur
Kniha odeslaných taktlrr byla vedena ručně. V kontrolovanétn obclobí bylo vystaveno
68 faktur, ke kontrolovanému období nebyly ulrrazeny 2 taktury (ev.č. 67-68) ve výši 66 550
Kč (ve splatnosti), sor,rhlasí s doložením zůstatlru ťrčtu 3l l - Odběratelé. ověřeno
inventarizací. Kontrolou ověřeno zaúčíováni a úhrada faktLrr (ev.č. 46, 48, 49, 52, 53. 56,
BV 9) v rněsici záíí,bez zjištěných nedostatlrů.
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Poklatlní kniha (deník)
Sl,azek rná.je,dtlu pokladní knihu. vedenott rLtčrrě. Příjnrové a l,ýda.iclvé doklady bylv veclené
\ samostatné řaclě. Pokladr-ra sr,,azltlt evic,lor,,ala celketn 5 příjrrrových a 49 výdajových
pol<ladních clokladťr. Zůstatek poliladrry lt 31, 12,2021 v.v-kazoval nulový zťrstatek a soLrlTlasil
na ťrčet 261 - Poklaclna výkaztt Rozr,,aha. clvěřeno inventarizací. I(ontrolou byly ověřeny
pokladní cloklady 1,obclobí zilíi (P 5. V 36-38) a prosinec (V 47-4L)).

I)říloha rozvahy
Kontrole předložerr výkaz Příloha za obclobí I2l202I.

Rozvaha
I(ontrole byla př,edložena Rozvaha sestaverrá k 30. 9.202l a k 3I. 12.2021. Stálá aktiva
po proúčtované korekci čirrila 35 026 204.58 Kč. Sl,azek v kontrolovanérn období rreer,,idoval
dloulrodobé pohledávky. dlouhodobé zál,azky byly evidovány l,e výši 10 085 tis. Kč (účet
451 dlouhodobé úrvěry ve výši 7 500 tis. I(č a ťrčet 472 - Dlotrlrodobé přryaté zálolry na
transf-ely ve výši 2 435 tis. I(č) a krátkoclobé polrledávky ve výši l 578 tis, Kč (Odběratelé a
Dolradné účty aktivní). Z ktátkodobýclr z,ávazků nejvyšší objern představují závazky vů,či

Zaměstnancům a Výnosy příštích období. V kontrolovaném období došlo k významnému
polrybu na majetkovém ťrčttr 021 - Stavby a 03l - Pozernky (areál Mříčná). Kontrolott
stanovenýclr vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Při naplnění příjrnťr rozpočtu po zrněnách k 30. 9. 202l na 90,29 %o a čerpání výdajťr na
89,80 % bylo docíleno záporrrélro salda příjrnťr a výdajťr v objerrru 7 265 tis, Kč.
Dle předloženél.o výkazu F'lN 2 - 12 M ke dni 3l. 12.202I je plnění rozpočtu v př,íjrnecl-r

a výdajích po korrsolidaci následr,rlící (v I(č):

Text Rozpočet R. po zrněnách Skr,rtečnost % Sk/RU
Příimy 18 035 000,00 21 564 632.00 21 421 304,50 99,34
Výdaje 26 225 000,00 29 754 632.00 28 590 208,38 96,09
F'inancování 8 l90 000,00 8 l90 000,00 7 168 903,88 xxx

Hospodaření svazku skončilo záporným saldem příimťr a výctajů ve výši 7 169 tis. Kč.

Yýkazzisku aztráty
Kontrolou VýkazLr zisku a zíráty (YZZ) za období 9l202l bylo ziištěno. že výsledek běžnéhcl
úrčetnílro období (VH BÚO) byl zisk ve výši 2 |25 730,13 Kč, Dále byl kontrole předložen
YZZ za období l2l202l s následuiícími lrodnotami (v Kč):

Hlavní činnost
Náklady celkem 9 898 613,25 Kč
Výnosy celkem ll 7l5 661,33 Kč
VFI BUo 1 817 048.08 Kč

Hospodářská činnost
]5 325.94 Kč

56l 696.75 I(č
486 370.8l Kč

Souhlasí se ztistatkem úrčttr VH BÚO vykázaným v Rozvaze. Svazek provozrrje hospodářskoLr
činnost (pronájem areálu Mříčná),

Listiny o založení právnických osob
VH svazku drre 28. 6. 2018, usn, č, 18106128ll l schvállla založení společnosti s ručením
omezením s názvem EI(O Jilemnicko s. r. o. Stejného dne usn. č. t8l06l28l12 sclrválila
zakladatelslrou listinLr EI(O Jilernnicka s. l,. (). a usn. č. 18106128115 VH svazku schválila
pověř,eni výkonem íunkce valné hromady EI(O Jilemnicko s. r. o. vždy platné členy orgánu
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I{acly.Iilcrr'trickcl - sr,azck obcí. Dále VH slazkLr schr,,álila usn. č, I8l06128lt6 a l7.jrnerrolainí
dozorčí racly a.jeclnatele EI(O .íilc.rnnicka s. r. o.

Dále př,edložerry:
- Zal<ladatelsl<á listina společnosti s ručením omezenÝm. sepsanit rroteiřsltým zápisern dne
18, 7. 201 8.

- Rozlroc,ltrlrtí o Lrdělení koncese s př,edrlěterrr podrikárrí: Silničrrí nrotorová doprava s prár,,ní
mocí 10. 8. 20l8.
- Smloul,a o běžnérn ťtčttt v,česl<ých korr,rr-ráclr pro obchodní společr.ost ze dne 23.7.2018.
Česká spořitelna, a. s.. číslo úrčtu: 5410559379/0800.
- Potvrzení o vkladu na BÚ pro dosr-rcl ner,,zniklý subjekt. vklacl na úrčet dne 2. 8. 20l8 i,e výši
1 500 000 Kč (ověřeno na BV č.2 ze drre 2. 8. 2018). s navazující Rárrrcovou snrlottvoLt
o finančních službách (Česká spořitelna) ze dne 10. 9. 20l8.
- Společnost EKO.Iilernnicko s. r, o.. IČ O74 07 83l. zapsána do Obchodrrílio rejstříku dne
28. 8.2018. s výší zakladatelského vkladu l 500 000 Kč.
- Smlouva o zpracovávání úrčetnictví, zajišt'ování ekonomického, ťtčetního a navazr,rjícího
poradcntství uzavřená s tii(O Jilerilrliclto s.l,.o. (ubjcdrlatel) a NIARCO aLrdit s.l.u.,
IČO 06595936 (zlrotovitel), vzavřená dne 3l . 8. 20l8.
- Rozlrodnlrtí o registraci z Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Liberec, ze dne 24.9.2018.
- Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti VH obchodní společnosti EKO
Jilemnicko s.r.o, ze dne 29. 8. 2018 a navazující Smlollva o výkonu fr_rnkce jednatele
společnosti ze dne 21.9.20l8.
- VH dne 21. l0.202l Lrsn.č.21lI0l21l03 schválila uzavření srnlouvy o poskytnutí peněžitého
příplatku nrirno základní kapitál mezi Jilemnickem - svazketn obcí a společrrostí EI(O
.Iilernnicko s.r.o., ve výši 3 000 000 Kč.

VH EKO Jilernnicko, s.r.o. dne 17. 3.2021 schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2020, hospodářský výsledek - zisk ve výši 25l 989,4L Kč a ieho převedení
na nerozdělený zisk mintrlých let.

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí
Dobrovolný svazek obcí Jilemnicko byl vytvořen na základě smlouvy ze 4. 12.2001 celkem
17 rněsty a obcemi v regionu.Iilemnicka a Krkonoš v rámci Libereckého kraje. Změny
v počtu účastnických obcí byly provedené na základě clodatkLr č. I z 26. 3.2004 (Jestřabí
v Krkonošíclr) a č. 2 z21,2,2008, kdy se svazek rozšířil o obec Paseky nad.Iizeror.t a města
Rokytrrice nad .Iizerou a Jablonec nad Jizerotr. V kontrolovaném období rokLr 2021 nedošlo
ke změně Srnlouvy.

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
Registrace svazku byla provedena v sor,rladu s § 20i, odst. 2 a 3 zákona č.4011964 Sb.,
občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů ke dni 18.4.2000 na Okresním ťrřadu
v Semilech. Svazek byl v roce 20l7 tvořen 2l členskými městy a obcenri. Orgány svazktt
byly stanoveny v následLrjícírn složení: VH, rada svazku (dále j.n RS). předseda
a místopředsecla svazku. 3 členné reyizni komise svazku a komise pro schvalování úrčetní
závěrky.
Dne 28. 6. 2018. usn. č. 18106128107 byIy na VH svazku přijaty nové Stanovy Jilemniclra -

svazku obcí s platností od 1. 7.2018.
Registrace stanov proběhla na I(Ú LK (právním odborr.r) dne 25. 7.2018,
Změna stanov byla VH sclrválena dne 24.3.202l, usn. č,2ll03l24l07. lide proběhla ťtprava
článku IV. oclstavec 3 (úprava hospodářské činnosti) s platností od 24.3.2021. svazek
provozuje hospodářslrou činnost na pronájern areálu Mříčná ve výši 60 000 Kč bez DPH.
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Darovací smlouvy
I(ontrolou byla ol,ěřet-ra násleclrrjící darovací stnloltvir:
- uzar,ř,ená mezi tjrnrotr MEFILER ENGINEERIID PRODIJC'1'S s.r.o. (dirrce) a svazkem
(obdarovaný) rra firranční dar ve r,ýši 20 000 Kč r-ra akci "l(rakonošclv1,letr-rí podvečery 202l".
Dar připsán na ťtčet sl,azl<Lt drre 23. 6.202l. (t}V 6),

Smlouvy, a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Dle sclělení sl,azku nebyla poskytlllltil žádná ťrčelová dotace,

Smlouvy a další materiály k při.iatým účelovým dotacím
Kotrtrole byly předloženy:
pol. 1l 13, UZ 89017 28 7]3 Kč
- Dotace ze Státní zerněclělský intervenční íbnd lra akci "Rozšířerrí technicl<élro zvukového
zázemí pro pořádání r,,eře.jrrýclr akcí, 36 %. svazek dotaci obdržel dne 7. 7. 2021 (BV 9.
čNg).
pol. 1 l 13, L]Z 89018 5 l 097 Kc'
- Dotace ze Státní zernědělský intervenční fond na akci "Rozšíření teclrnického zvukového
zazcmí pro pořádání vcřcjnýclr alicí, 64 o,/u, svazck dotaci obdržcl dnc 7. 7. 202l (BV 9,
čNe).

pol, 1l 16 l 673 116,38 Kč
UZ l30l3 - dotace MPSV na akci "Efěktivní veřejná správa rnikroregionu Jilemnicko"
ve výši 1 50l 121,14Kč.
UZ I5011- dotace MŽP, Fondu soudržnosti na akci "Jilenrnicko - Systérn odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů" ve výši l72 295,24 Kč, svazek obdržel dne 11 . 10. 202l
(BV 14).

pol. 1l2l 1732 508,60 Kč
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí a měst svazku.

pol. 1122 158 520 Kč
- OLPl2357l2021 na akci "Podpora v poradenství v oblasti rozvoie venkova v roce 202l"
ve výši 378 000 Kč - 90oÁ, svazek dotaci obdržel dne 2. 9,202l (BV 9).
- OLP/198l12020 na akci "Podpora v poradenství v oblasti rozvo.je venkova" ve výši 42000
Kč - 10oÁ. svazek dotaci obdržel dne 9. 8.202l (BV 8).
- OLPl2286l2021 na akci "Krakonošovy letní podvečery 202I" ve výši 38 520 Kč, svazek
dotaci obclržel dne l7. 12.2021 (BV 012).

prll, 1216 3 344 771,56 Kč
- Dotace MŽP, FondLr soudržnosti na akci "Jilemnicko - Systém odděleného sběrr,r

materiálově využitelných odpadťr", svazek obdržel dne 11 . I0.202I (BV 14).

pol. 1221 8 056 572,93 Kč
- Investiční přilaté transí-ery od obcí a měst svazku (na pořízení areálu Mříčná).

Smlouvy o dílo
svazelr obcí v kontrolovaném období neuzavřel smlouvut o dílo,
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Smlouvy,rl převodu majetlru (koupě, prode,j, směna, převod)
Kontrolc bylv předloženy,:
- Kupní smlouva ze drrc 25.6,202I vzavŤená nrezi svazkem (pro<_láva.jící) a ijO (kupLriící)
rra prodc,j pozernkli ppč. ttl5/1 (12 9I4 nr2;, 815/l3 (103 m2), 815/36 (1 076 rr"r2;. 815137
(1 505 tn2; a 81611 (44O In2; v lrodr'otě 3 010 112 Kč. Sclrl,áleno V[l clrre 13. 5. 2O2I^
usn. č. 2Il05l13106. t-]hrazeno dne L).8,202l (BV 8). I.Jávrh na l,klad do katastrlt rretrlov,itostí
byl drre 5. 8.2021. zápis prov,eden drre 13, 7.2021. Maietek vyř,azen dne 9. 8,202l. č.d.351.

- Kr-rpní smloltva ze clne I3. |,2021 ttzavřená mezi sr,azkern (kLrpLrjící) a firrlrou Krictrer. s.r.o.
Praha. IČO O171122L), lla realizaci pro.iektLr "Jilemnicko ] systérn oclclělenélto sběru
rrrateriálovč r,yLržitelr-rých odpadů - část I nádoby". spolurfinacovarré E[.I - Fondenr soudržnosti
v rzimci OPŽ,P na doclávlitr náclob v celkové ceně 2 474 690 Kč bez DPH (2 994 374.90 Kč
vČetně DPH). uzavření stnlouvy schváleno VH dne 20. 12.2020. usrr.č. 20l12lI8l12
s pt'edáním do 31, 8.202I.

Smlouvy o přiietí úvěru
Svazek dne 2l. l. 2021 uzavře| smlouvu o ťtvěru č. 99027684649^ č. ťrčtr.r

35- 19I972I537l0l00 ve výši 1 8 1 50 000 Kč na financování nákupu areálu MŤíčná
a nrovitýclr věcí naclrázejicich se v areállt Mříčrrá, 4 splátky dle splátkového kalendáře, 3 x 3
750 000 Kč a 1 x 6 900 000 Kč, ťrrok 0,87 %, S první splátkou dne 30. 4.202l. poslední
splátka k 30. l0.2022. bez zajištění.
Rekapitulace:
neuhrazenájistina k l. 1. 2021 18 150 000 Kč,
splátky l-12l202l l0 650 000 Kč - váže na pol. 8124,
neuhrazenájistinak 3l. 12,202| 7 500 000 Kč - úrčet45l.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Kontrole byla předložena:
VZMR na "Jilemnicko - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů"
Zakázkaie rozdělena do tří částí:
- předrnětern části I. je nákLrp 1 000 ks nádob na tříděné odpady o objemu I20 I" 2 370 ks
nádob na tr'íděné odpady o objemu 240 I,3 ks nádob na tříclěný odpad o obiemtr l 100 l -
uzavřené.
-Yýzsa zveřejněna dne l0. 11.2020.
- Termín poclání nabidek do 30. I| . 2020 do 9:00 hodin.
- Oznámení o výběrr-r dodavatele zveř,ejněno dne 7. 1.202l,
- ekonomicky nejvýlrodrrější nabídku, ti. nabídkrr s nejnižší nabídkovoLl cenoll předložil
ťrčastník Kricner, s.r.o., lČO 017t1229 s nabíclkovou cenou 2 474 690 Kč bez DPH, s nírnž
byla dne 13. 1.2021 uzavřena kupní smlouva. |JzavŤeni smlouvy schváleno VH dne
20. 12.2020 usn.č .20lI2lI8l|2.
- Smlouva je zveřejněna v Registru smluv dne27.1,202l, tj. do 30-ti dnťr od.iejího podpisu.
Finanční plnění: zaplaceno 2 í'akturami dne l3.5.2021 ve výši 2 972 667.50 Kč (2 456 750
Kč bez DPH). BV 005 a dne 2. 8. 2021 ve výši 21 707.40 Kč (l7 940 Kč bez DPH). BV 008.
Sktrtečně uhrazena cena byla zveřejněna na protilu zadavateIe.

Vnitřní předpis a směrnice
Svazek má ucelený soubor vnitřních směrnic zpŤedchozích let, které průběžně aktualizLrje.

Výsledky externích kontrol
Dle sdělení svazku v kontrolovaném období2021 se na Dso neuskutečnila externí kontrola.
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Zápisy z .jcdn:iní orgánů dobrovolný,ch svazkú obcí
Korrtrole bylv předloženy 5 zirpisťr z jednání VII v období od 26, 1. 202l do 14. 12.2021.
a zápis VH ze dne 18, l2.2020 (rozpočtové provizoriutn). Dálc byly předloženy zitpísy
a usnesení z R.l č. 2 - 31.

Schválení roční účetní závěrlr1,
VFI svazkLt na svém zasedání drie 13. 5,2021. usn. č.2Il5ll3l05 účetní zilvěrku za rok 2020.
doložer'o protokolem o sclrvalování úrčetrrí zár,ěrky.
Kontrole přeclložerra účetní závěrka EKO.Iilemr-ricl<a, s.r.o. za rok 2020 \ypracovaná drre

13.5.2021.

Zápisy Kontrolní komise
Kontrole př,edložena zpráva kontrolníkomise o llnarrčrrí činr'osti sv,azitt-t ze dne 1I.2.202I.
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