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Údaje o organizaci 
 identifikační číslo 71193243 
 název Svazek obcí Černohorsko  
 ulice, č.p. nám. Míru 50 
 obec Černa Hora 
 PSČ, pošta 679 21 
 
Kontaktní údaje 
 telefon 516 437 121 
 fax 516 437 298 
 e-mail plhonova@cernahora.eu 
 WWW stránky http://www.cernahora.eu 
 
Doplňující údaje organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah závěrečného účtu 
 I. Plnění rozpočtu příjmů 
 II. Plnění rozpočtu výdajů 
 III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech 
 V. Peněžní fondy - informativně 
 VI. Majetek 
 VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody 
 VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu 
 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem 
 XI. Ostatní doplňující údaje 
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
Daňové příjmy    
Nedaňové příjmy 200,00  200,00  18,09  
Kapitálové příjmy    
Přijaté transfery 44 000,00  44 000,00  44 408,89  
Příjmy celkem 44 200,00  44 200,00  44 426,98  
 
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44 000,00  44 000,00  44 000,00  
0000 Bez ODPA 44 000,00  44 000,00  44 000,00  
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00  200,00  18,09  
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00  200,00  18,09  
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů   408,89  
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   408,89  

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 44 200,00  44 200,00  44 426,98  
 
 
 
Rozpočet na rok 2017 byl schválen shromážděním starostů dne 14.12.2016. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 
Během roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, kterým se navýšily výdaje z důvodu ukončení činnosti svazku obcí Černohorsko. 
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
Běžné výdaje 44 200,00  50 000,00  49 825,23  
Kapitálové výdaje    
Výdaje celkem 44 200,00  50 000,00  49 825,23  
 
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00  21 800,00  21 800,00  
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1 400,00  1 400,00  1 226,00  
3639 5169 Nákup ostatních služeb 4 800,00  6 300,00  6 279,91  
3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 18 900,00  17 500,00  17 500,00  
3639 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi  900,00  873,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 42 100,00  47 900,00  47 678,91  
6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00  2 000,00  1 734,00  
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00  2 000,00  1 734,00  
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   408,89  
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   408,89  
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00  100,00  3,43  
6399 Ostatní finanční operace 100,00  100,00  3,43  

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 44 200,00  50 000,00  49 825,23  

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)  5 800,00- 5 398,25- 
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 

Krátkodobé financování z tuzemska 
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111    
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-) 8112    
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113    
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114    
 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115  5 800,00  5 398,25  
 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117    
 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118    
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)  5 800,00  5 398,25  
 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních 

účtů 
 
Základní běžný účet 6 483,39  5 398,25- 1 085,14  5 398,25  
Běžné účty fondů ÚSC     
Běžné účty celkem 6 483,39  5 398,25- 1 085,14  5 398,25  
Pokladna     
 
Rozpočtové hospodaření Svazku obcí Černohorsko bylo v roce 2017 vedeno na principu jednoho základního účtu. 
Svazek obcí Černohorsko vede svůj běžný účet u České spořitelny Blansko a účet zřízený pro dotace u ČNB Brno. 
Z důvodu ukončení činnosti svazku bylo peněžní účty u bank ke konci roku zrušeny a zůstatky rozděleny dle stanov  
Svazku obcí Černohorsko obcím, které byly členy svazku. 
 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Počáteční zůstatek    
Příjmy celkem    
Výdaje celkem    
Obrat    
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)    
Změna stavu    
Financování - třída 8    
 
Svazek obcí Černohorsko nemá ve svém účetnictví žádné peněžní fondy. 
 

VI. MAJETEK 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 
 

 
V účetnictví Svazku obcí Černohorsko nebyl k 31.12.2017 veden žádný hmotný ani nehmotný majetek. 
 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44 000,00  44 000,00  44 000,00  
4134 Převody z rozpočtových účtů   408,89  
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   408,89  
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  900,00  873,00  
 
Neinvestiční přijaté transfery byly rozděleny na obce dle počtu obyvatel a to: městys Černá Hora 24.400Kč, obec Bořitov 15.400Kč, obec Malá Lhota 

1.600Kč a obec Žernovník 2.600Kč. 
 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. 

(Výdaje) 
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 

 
V roce 2017 nebyla Svazku obcí Černohorsko poskytnuta žádná dotace. 
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IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 

V souladu s §20 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dal dobrovolný Svazek obcí Černohorsko přezkoumat své hospodaření za rok 2017. Přezkoumání 

hospodaření provedl Krajský úřad JMK, odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, který o výsledku hospodaření vypracoval zprávu, 
která je přílohou Závěrečného účtu. 

 

viz. příloha č. 1 

 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S 
JEJICH MAJETKEM 
 

viz. příloha č. 2 
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XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 

 

 

Obsah Závěrečného účtu Svazku obcí Černohorsko: 

 

1. Závěrečný účet Svazku obcí Černohorsko 

2. Rozpočet, rozpočtové opatření 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Razítko účetní jednotky  
  
  
  
  
 
Osoba odpovědná za účetnictví Jaroslava Plhoňová 
 Podpisový záznam osoby 

odpovědné za správnost údajů 
 

 
Osoba odpovědná za rozpočet Jaroslava Plhoňová 
 Podpisový záznam osoby 

odpovědné za správnost údajů 
 

 
Statutární zástupce Ing. Ondřej Měšťan 
 Podpisový záznam statutárního 

zástupce 
 

  



Krajský úřad Jihomoravského kaje
odbor kontrolní a právní - oddě|ení přezkumu obcí
Zerotínovo niííÍ. 3
ó0l 82 Bmo

ZPRAVA
o výs|edku přezkoumání hospodaření za rok 2017

dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
svAZEK oBcÍ ČERNoHoRsKo' okres Blansko

Zpráva o ýsledku přezkoumiíní hospodďení byla vypracována na zíkladě zápisu z dí|čího
přezkoumáíí hospodařetrí' které proběh|o dle 12. zitii 20|'7 a aa zíkladě výs|cdku
konečného přezkoumání hospodaření, které s€ uskutečnilo dne 26' bíezÍÁ 20|8'
Př€zkoumání hospodďení proběhlo na zík|adě ustanovení $ 53 zríkona č. 128/2000 sb.'
o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 sb' o přezkoumávání hospodďení územních
samosprávných celků a dobrovo|ných svazků obcí (dále jen ziíkon o přezkoumávriní
hospodaření).

MísÍo provedení přezkoumání: Úfud městyse Čemá Hora
nrtn' VírLr 50, ó79 2l Čemá Hora

Přczkoumání rykonal:
Kontrolol pověřený řízením přezkoumání: Jala Burgerová

Pověření k přezkoumání hospodďení ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

rydď JUDr. Roman Heinz, Ph.D. _ vedoucí odbolu kontrolního a pnívního Krajského úřadu

Jihomoravského kaje'

Ing' ondřej Měšt'an . předseda
Jaroslava Plhoňová - účetní svazkil

Při přezkoumáuí byli přítomni:



Předmět přezkoumání:

7 Předmétem přezkoumání hospodařeni jsou oblasti hospodařcní uvedené v $ 2 odst. 1 a 2
/ zá{<ona o přezkoumáváni hospodďení, posouzené pod|e hledisek uvedených v $ 3 tohoto

ziikona' Přezkoumiání hospodďení bylo \'Tkonáno výběrovým způsobem.
Při posuzoÝíní jednotlilých právních úkonů se \Tchlií zc znění prár.ních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení s 2 odst' 3 zákona o přezkoumávání hospodďení nebyly předmětem
přezkoumliní údaje' na l.teré se vztahuje povinnost mlčenlivosli pod|e daňového řádu.
Přezkoumání hospodďení bylo zahájeno dne 4. záŤí 2oI7, a Lo doručením písemného
oznámeni svazku obcí nejpozději 5 dnů piede dnem realizace výkonu přezkoumríní.

A .  VÝs  ledek p řczko u  mání

I' Při přezkoumání bospodaření neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

B .  PIněDí oDat ření  k  ods t řanění  nedosta tků z i iš .ěných

l. pň přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkou|húní holpodaření za předchdzející ťolq) nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
ryb nedostalb, biyjiž naptaveny'

I|. při předcbázejícím dí|čím přezkoumání

Při předchózejícín dílčín přezkoumóní nebyly zjištěny chyby a nedoýatlE'

C .  Závěr

I' Při př€zkoumání hospodaření syazku obcí Svazek obcí Černohorsko za rok 20l7

ne  bv lv  z i iš tčnv chvbv  a  nedos ta tkv

II. Upozorněni na případní rizika, která |2e dovodit zc zjištěných chyb a nedostatků'
kteřá mohou mít negativní dopad na hospodařeíí svazku obcí v budoucnu:

- Při přezkou,nóní hospodařeni za rok 20]7 nebyla zjištěna žddná zálažnó rízika, kteró
by tkohla mfu negatiýní dopad na hospodaření syazAu obcí v budoucnosti.

lll. PoměroYé uk^zate|e zjištěné při přezkoumání hospodařeníi

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí ..... ' ' .. ' ' ... '.. ' ' .. '...... '.., '.. ' ' ... '. ' 0'00 %
b) podíl ávazků na rozpočtu svazku obcí '...'......'. 2,4o %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obci ............. o,o0 yo

-2-



/
IV. ověření poměru d|uhu Švazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právoího předpisu upravujicího rozpočtovou odpoYědnost:

ve smyslu ust. $ 17 zikona č. 23D011 sb.' o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
se uvedené ověření u dobřovolných sva'(ů obcí neprovádí'

Čemá Hora' dne 2ó. března2oI8

Jména a podpisy kontrolorll zúčastněných na konečném djlčim přezkoumrání - za IOaj ský úřad
Jihomoravského kmje

Jana Bugelová
,--). 1

:,-.{-:l|:Y-
lonlrolol pověřcný říze'im PřeztoumálI podpis konlto|oŘ pověřcného lí'.ním přc'ioumánI

Poučení

Tato zpráva o ýs|edku přezkoumríni hospodaření je současně i návÍhem zpníry o výsledku
přezkoumriní hospodďení, a je moŽno ke zjiŠtěni vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprá\T kontrololovi pověřenému řizením
přezkoumiiní. Konečným zlirěníÍn zptáw se tento nárŤh stává okaÍúikem maríého upl)Ťlutí
|hůty, stanovené v $ 6 odst. l písm. d) zikona o přezkoumávríní hospodďení, k podriní
píseÍrného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumání.
Zpráva se vyhoto.t',uje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjekfu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu'
Zpráva o výsledku přezkoumriní hospodďení by|a v souladu s ustanovenim $ l l zikona
o pfuzkoumávríni hospodďení projednána a jeden wýtisk převzal předseda Svazku obcí
Čemohorsko. Nedilnou součástí zprá.vy je seznam přezkoumávaných pisemností uvedených v
příloze.
Poslední kontřolii úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 26. března 2018.
Zástupci svazku obcí prohlašují, že posk}.tli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujicích se k němu.

Ing. ondřej Měšťan

r"ipr' pT.*i, l"l.'"r*" -'J".i.l

\  š - ' - . . '

předseda dobrcvolného svazku obci

Jaroslava Plhoňová
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Př i loha ke  Zorávě  o  vÝs ledku o řezkoumání hospodaření  za  rok  2017

Pň přezkoumrání hospodďení byly přezkoumriny nrásledujicí písemnosti:

- Náwh rozpočo na rok 20l7
- schvál€ný rozpočet na rok 2017
. RozDočtové oDalřeni č. l
. Rozpočtoýý úhled svazku obcí Čemoholsko 20l8 - 20|9
. oznámenlo zverejnčnl \ávrhu ávěr€Čného úČru stal|'U obci Čemohorsko za rok 20ló
. Zívěrečný úČet za rok 20|ó svazku obcl Čemohorslo
. P|iin inventu '.svaŽek obci Čemohorsko
. Inventarizační zpráva řok 20l7'.svazek obcí Čemohorcko''
. Inv€ntumi soupisy účtu
. Dohoda o provedeni přáce ze dne 7. 12. 20ló (veden i účetr| ictv l svazku obc l Čemohorsko)
- Dohoda o pmvedení pÉce ze dne |4. 12' 20l7 (ukončovací práce spojené se zušenlm svazku obci

CemohoÍsko)
Fal1uťy přjjaté za
Faktury rydané zá

- 12/20t7
- 12/20t7

ÚčefiI douaÁy z2 1 - 12/20 l 7 (Čs a.s., ČNB)
Protokol o schváleni účetn| zÁýěÍky z^.ok20|6
stano\ry ''svazku obcí ČernohoÍsko'. ze dne 19. 4' 20l1
Dodatek č. l ke stanovÁm .'svazku obcl Č€mohonko.' €0' 5. 2013)
osvědč€ní o r€8istÍaci
Zápis ze shromáŽděnÍ starostů svazku obcí Čemohorsko zE dne14. |2.20|6
Zápis ze shrcmážděni starostů svazku obci Čemobomko ze dne 20. l.2017
Zápis ze shromaŽděni staÍostů svazku obcí Čemoholsko ze dne 23. ó.20l7
Zpnáva o výsledku konEoly hosPodaření s majetkem ajeho finančními prostředky zA oMobl | .6Do|.1 ze
dne 20. 6. 2017
záDis ze shromáždéní starostů Svazku obcí Čemohořsko ze dne 15. l |. 2017
ZáPis ze shromážnění starostů svazl.u obcí Čemohorcko zf dne 21 . 12. 2017
Rozdě |€n Í majetku při ukonč€ni činnosti Sva/k u obc Í ČemohoEko l' 3 l ' | 2. 20 l 7
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