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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice za rok 

2020, IČ: 04901592 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. 

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 24. 7. 2020 a bylo 
provedeno na základě § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
 
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 20. 11. 2020. 

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 

- Ing. Barbora Jirásková - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 
- Ing. Blanka Bláhová - kontrolorka 
 
 
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na 
adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 30.04.2021. 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 
- Ing. Barbora Jirásková - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 
- Ing. Blanka Bláhová - kontrolorka 

 
 

Zástupci dobrovolného svazku obcí: 
- Mgr. Jan Losenický - předseda  
- Luisa Nečková - účetní 
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Předmět přezkoumání hospodaření 

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást 
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 
Sb.“): 

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků, 

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami, 

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. 

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,  
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
h) účetnictví vedené územním celkem, 
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední  

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

Hlediska přezkoumání hospodaření 

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy 
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví 
a o odměňování, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 
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A. Přezkoumané písemnosti 

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu - zveřejněn na internetových stránkách města Kadaň v záložce "DSO 
Cyklostezka Prunéřov - Černovice" dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů od 20. 11. 2020 do 12. 12. 2020, 
- doloženo zveřejnění dokumentu na úředních deskách a deskách 
umožňující dálkový přístup členských obcí dobrovolného svazku obcí 
(dále také "DSO") v souladu s § 39 zákona č. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také "řádně zveřejněno"). 

Rozpočtová opatření 
(dále také „RO“) 

- DSO v přezkoumávaném období upravil schválený rozpočet dvěma RO:  
- č. 1 ze dne 16. 6. 2020, schváleným valnou hromadou (dále také "VH") 
dne 16. 6. 2020, zveřejněným dne 17. 6. 2020, 
- č. 2 ze dne 31. 8. 2020, schváleným VH dne 31. 8. 2020, zveřejněným 
dne 2. 9. 2020, 
- prověřeno zapracování do výkazu FIN 2 - 12M a řádné zveřejnění, 
- na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení 
schváleného rozpočtu v příjmech o 305 919,20 Kč, ve výdajích o 158 
498,70 Kč a ke snížení ve financování o 147 420,46 Kč. 

Schválený rozpočet - schválen VH dne 6. 12. 2019 bod č. 2 Zápisu z 18. jednání VH, jako 
rozpočet SCHODKOVÝ,  
- příjmy ve výši 21 500 Kč, výdaje ve výši 692 910 Kč,   
- schodek ve výši 671 410 Kč je kryt finančními prostředky 
nahospodařenými z minulých let - zůstatek základního běžného účtu 
DSO k 31. 12. 2019 činil 1 923 968,23 Kč, 
- závazné ukazatele pro DSO stanoveny jednotky odvětvového třídění 
paragrafy rozpočtové skladby, 
- řádně zveřejněn od 6. 12. 2019, 
- na stránkách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je rozpočet 
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jeho 
listinné podoby. 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

- dílčí přezkoumání hospodaření: 
- sestaven na rok 2021 - 2022 schválen VH dne 6. 12. 2019 bod č. 3, 
- zveřejněn dne 6. 12. 2019 na internetových stránkách Města Kadaň  
v záložce pro DSO Cyklostezka Prunéřov - Černovice, 
- návrh SVR zveřejněn od 20. 11. 2019 do 11. 12. 2019, 
- doloženo zveřejnění návrhů i schváleného dokumentu na úředních 
deskách a deskách umožňující dálkový přístup členských obcí DSO  
v souladu s § 39 zákona č. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
- při sestavování rozpočtu na rok 2020 DSO vycházel ze SVR na období 
2019 - 2021 schváleného VH dne 27. 6. 2018 bod č. 5, 
 
- konečné dílčí přezkoumání hospodaření: 
- sestaven na rok 2022 - 2023 schválen VH dne 1. 12. 2020 bod č. 21, 
- řádně zveřejněn dne 4. 12. 2020, 
- návrh SVR zveřejněn od 2. 11. 2020 do 4. 12. 2020, 
- doloženo řádné zveřejnění návrhů i schváleného dokumentu. 



 Strana 4 (Celkem 8) 

Závěrečný účet - schválen VH dne 16. 6. 2020 bod č. 3 Zápisu z 19. jednání VH, 
- řádně zveřejněn od 17. 6. 2020, doloženo zveřejnění v členských 
obcích, 
- ověřeno řádné zveřejnění návrhu dokumentu od 29. 5. 2020  
do 17. 6. 2020. 

Bankovní výpis - zůstatek bankovního účtu ČNB č. 94-4416441/0710 k 30. 9. 2020 a  
31. 12. 2020 souhlasí s účetním záznamem syntetického účtu (dále také 
„SÚ“) 231 Základní běžný účet ÚSC výkazu Rozvaha a řádkem 6010 
Základní běžný účet ÚSC výkazu FIN 2 - 12M. 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

- uzavřena s externí účetní,  
- v přezkoumávaném období beze změn. 

Evidence majetku - převedení věcného břemene "zřízení služebnosti provozu cyklostezky" 
do užívání (SÚ 029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek), 
- interní účetní doklad č. 40012 ze dne 16. 9. 2020, 
- inventární karta "Služebnost stavby (věcné břemeno)", inv. č. 10002, 
zařazeno do užívání dne 16. 9. 2020, způsob odpisování rovnoměrný  
po dobu životnosti majetku, na který je VB navázáno "Cyklostezka 
Prunéřov - Černovice" - 30 let. 

Faktura - faktura vystavená, účetní doklad č.:  
30001 ze dne 16. 6. 2020, 30005 ze dne 4. 5. 2020 - oba: vyúčtování 
členského příspěvku na rok 2020 členským obcím DSO, 
 
- faktura došlá, účetní doklad č.: 
20003 ze dne 12. 3. 2020 k daňovému dokladu č. 8112003216 ze dne 
5. 3. 2020,  
20006 ze dne 26. 5. 2020 k daňovému dokladu č. 282020 ze dne  
25. 5. 2020, 
20010 ze dne 6. 8. 2020 k daňovému dokladu č. 20200586 ze dne  
3. 8. 2020, 
20011 ze dne 13. 8. 2020 k daňovému dokladu č. 30/2020 ze dne  
11. 8. 2020,  
20014 ze dne 16. 9. 2020 k daňovému dokladu č. 10010001001 ze dne 
11. 9. 2020. 

Hlavní kniha - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

- inventarizace majetku a závazků byla provedena jako periodická  
k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 
závazků a Směrnicí pro inventarizaci majetku, závazků ze dne 1. 3. 2017, 
- jmenování inventarizační komise (dále také "IK") předsedou DSO  
ze dne 10. 12. 2020, včetně podpisových vzorů a potvrzení proškolení 
členů IK, 
- přehled účtů podléhajících inventarizaci s vyčíslenými zůstatky a 
stvrzením IK o ověření těchto stavů, 
- inventarizační zpráva o průběhu inventarizace ze dne 15. 1. 2021, 
- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, 
- rekapitulace inventur majetkových účtů (SÚ 018, 019, 021, 022, 028, 
029, 901, 902) k rozvahovému dni, 
- rekapitulace mzdových nákladů za měsíc prosinec 2020, ověřeny 
zůstatky SÚ 331, 342, 
- bankovní výpis ČNB poř. č. 33 ze dne 31. 12. 2020, ověřen zůstatek SÚ 
231, 
- odpisový plán 2020, odpisována cyklostezka a služebnost stavby, 
- inventarizační zápisy rozvahových a podrozvahových účtů: 021, 029, 
374, 403, 472, 915 a 945. 

Kniha došlých faktur - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020, vedena v tabulkovém editoru MS Excel, 
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- zůstatek souhlasí s účetním záznamem SÚ 321 Dodavatelé výkazu 
Rozvaha. 

Kniha odeslaných 
faktur 

- k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020, vedena v tabulkovém editoru MS Excel, 
- zůstatek souhlasí s účetním záznamem SÚ 311 Odběratelé výkazu 
Rozvaha. 

Pokladní kniha  - pokladna není vedena. 

Příloha rozvahy - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020, účetní program FENIX. 

Rozvaha - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. 

Účetní deník - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. 

Účetní doklad - interní účetní doklad č.: 40001 ze dne 31. 3. 2020, 40011 ze dne 9. 9. 
2020, 40012 ze dne 16. 9. 2020, 
- účetní doklad č.: 20011 ze dne 11. 8. 2020 závazek za znalecký 
posudek, 22001 ze dne 19. 8. 2020 úhrada závazku za znalecký 
posudek. 

Účtový rozvrh - platný pro přezkoumávané období. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

- k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. 

Výkaz zisku a ztráty - k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. 

Stanovy a osvědčení 
o registraci 
dobrovolných svazků 
obcí 

- v přezkoumávaném období byl VH dne 16. 6. 2020 schválen Dodatek  
č. 1 ke stanovám DSO Cyklostezka Prunéřov - Černovice, schváleným  
na ustavující VH dne 9. 2. 2016, účinným od 9. 3. 2016,  
- stanovy jsou součástí Smlouvy o zřízení DSO Cyklostezka Prunéřov - 
Černovice ze dne 11. 3. 2016, 
- dodatek č. 1 je účinný od 1. 12. 2020 a řeší majetkoprávní vypořádání 
po skončení činnosti DSO, stanovení způsobu ohodnocení majetku  
po zániku DSO, 
- doloženo schválení dodatku zastupitelstvy všech pěti členských obcí.  

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2020 ze dne 21. 9. 2020 s Obcí 
Málkov, jako poskytovatelem, 
- předmět smlouvy: poskytnutí investiční dotace 40 498,70 Kč s finančním 
vypořádáním do 31. 12. 2023 (schváleno ZO Málkov dne 3. 9. 2020, 
usnesením č. 13),  
- účel smlouvy: na povinný odvod za zřízení služebnosti stavby  
na pozemku p. č. 450/103 v k. ú. Ahníkov pro pana J. W.,  
termín:31. 1. 2021, 
- schváleno VH dne 31. 8. 2020 v bodě č. 5 Zápisu, 
- cena stanovena dle Znaleckého posudku (také "ZP") č. 5407-047/2020 
ze dne 9. 8. 2020, 
- účetní doklad č.: 40011 ze dne 9. 9. 2020 podrozvahová evidence 
pohledávky, 20011 ze dne 11. 8. 2020 závazek za ZP, 22001 ze dne  
19. 8. 2020 úhrada závazku. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 
(dále také „VB“) 

- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 28. 4. 2020 se společností 
Severočeské doly a. s., jako povinným, 
- předmět smlouvy: zřízení služebnosti stavby, jako věcné právo k věci 
cizí pro stavbu (dále jen "služebnost") na vyjmenovaných 32 pozemcích 
na celkem pěti katastrálních územích, ve prospěch oprávněného, tj. DSO 
Cyklostezka Prunéřov - Černovice, 
- sjednána jednorázová úhrada stanovená Znaleckým posudkem č. 5340-
070/2019 ze dne 31. 10. 2019, 
- účetní doklad č.: 20014 ze dne 16. 9. 2020 předpis závazku, 22301  
ze dne 29. 9. 2020 úhrada, 40012 ze dne 16. 9. 2020 zařazení VB. 
 
- Smlouva o zřízení služebnosti  s  J. W., jako povinným, na pozemku p. 
č. 450/103 v k. ú. Ahníkov, obec Málkov ze dne 8. 12. 2020,   
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- schváleno VH dne 31. 8. 2020 v bodě č. 3, 
- sjednána jednorázová úhrada stanovená znaleckým posudkem č. 5407-
047/2020 ze dne 9. 8. 2020, 
- výpis z katastru nemovitostí k. ú. Ahníkov, LV 387, obec Málkov - 
zřízení věcného břemene "služebnost cyklostezky Prunéřov - Černovice" 
ke dni 7. 1. 2021, č. j. V-8097/2020-503, 
- účetní doklad č.: 20020 ze dne 21. 12. 2020 předpis závazku, 23201  
ze dne 29. 12. 2020 úhrada závazku. 

Výsledky externích 
kontrol 

- Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu reg. č. 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000744 Cyklostezka Prunéřov - Černovice 
ze dne 3. 9. 2020, 
- doložka o schválení Zprávy o udržitelnosti č. 5ehJBPZoU2 ze dne  
22. 10. 2020. 

Zápisy z jednání 
orgánů dobrovolných 
svazků obcí 

- ze dne 6. 12. 2019, 16. 6. 2020, 31. 8. 2020 a 1. 12. 2020, 
- pro potřeby přezkoumání hospodaření použito výběrovým způsobem, 
 
- VH dne 1. 12. 2020 odvolala ke dni 31. 12. 2020 na vlastní žádost 
předsedu DSO PaeDr. Jiřího Kulhánka a zvolila ode dne 1. 1. 2021 
novým předsedou Mgr. Jana Losenického. 

Kontrolní činnost - doložena zápisem z jednání kontrolní komise konané dne 16. 6. 2020. 

Účetní závěrka DSO 
Cyklostezka 
Prunéřov - Černovice 
za rok 2018 

- schválena bez výhrad kontrolní komisí dne 16. 6. 2020, 
- protokol účetní závěrky ze dne 16. 6. 2020,  
- projednána a schválena bez připomínek Valnou hromadou dne  
6. 6. 2020 bod č. 4 Zápisu. 
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II. Zástupce dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice prohlašuje, že 
dobrovolný svazek obcí v roce 2020: 
- neuskutečnil finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- nevykonával podnikatelskou činnost, 
- neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 

účetnictví, 
- nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
- neměl svěřen k hospodaření majetek státu,  
- nezadal a neuskutečnil veřejnou zakázku,  
- nezaručil se za závazky fyzických a právnických osob, 
- nezastavil movité a nemovité věcí ve prospěch třetích osob. 
- nezatížil majetek dobrovolného svazku obcí zřízením věcného břemene.  

 

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření  dobrovolného svazku obcí Cyklostezka 
Prunéřov - Černovice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  
Při přezkoumáníí  hospodaření  za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky..  

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020 
Pří dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

D. Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov – 
Černovice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.). 

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov - 
Černovice za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a 
nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v 
budoucnosti.   

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

      a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %                   
      b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %                   
      c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku                       0,00 %                       

                         
 

 

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a 
odborné posouzení předložených dokladů dne 30. 4. 2021. 
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Místo a datum vyhotovení zprávy:     
Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2021 

 

Ing. Barbora Jirásková 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 

 

 

Ing. Blanka Bláhová 
kontrolorka 

 

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka 
Prunéřov - Černovice za rok 2020, IČ: 04901592, o počtu 8 stran byl dálkově projednán dne 
30. 4. 2021 s váženým panem Mgr. Janem Losenickým - předsedou dobrovolného svazku 
obcí. 
Záznam o projednání byl doručen dne 30. 4. 2021 do datové schránky dobrovolného svazku 
obcí a dne 30. 4. 2021 potvrzen předsedou dobrovolného svazku obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov-Černovice 
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly 

POUČENÍ: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech 
dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se 
stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve 
které měl územní celek  možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje). 
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