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ZPRÁVA
o yýsledku pøezkoumání  hospodaøení  z^ rok2020

dobrovolné ho svazku obcí  (dále jen svazek obcí )

SPOLEK PRO ROZVOJ VENKOVA MORAVSKÝ KRAS,
okres Blansko

;aprá!a o \,ýslcdku pøezkoumáni lrospodaøcní  by]a vypracována na základì Zápisu z dí lè í ho

irøezkoumání  hospodaøení , které  probè hlo vc dne 24, srpna 2020 a na základì výsledku

](oneè nóho pøezkoumání  ho§podaøení . které  se uskuteè ni]o dne l1. biezna 202l.

Pøezkoumái hospodaøení  plobìlrlo na Základì usl.tioveni § 53 zákona è . 128/2000 Sb.,

o obcich a v souladu se zákonen è ,420/2004 Sb., o pøezkoumávání  hospodaøeni ú zenrnich

samosprávrrýclr cclkù  a doblovolných sr,azkir obci (dále jen zákon o pøezkounlá\,áIri

hospodaøení ).

Mí §to provedení  pøezkoumání :
dí lè í  pøezkoumání :

koneè né  pøe7koumániI

l]øad nlìslyse Jedovnice
Havlí è kovo námè sti 71. 679 0ó Jedoynicc
Kraiský ú øad Jilrornolar,ské ho kraie
®erotir'ovo námìstí  3. 601 82 Brno

Pøezkoumání  vykonal:
Kontrolor povìøený øí zení m pøezkoumání :

Povìiení  k pøezkoumani ho§podaøení  ve smyslu

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - povìøena

Klajské ho ú øadu Jihomoravské ho kaje.

Ing. Lenka Lé talová

§ 5 zí kona o pøezkorrmávání  hospodaøeni

vedení n odboru kontrolniho a plávní ho

Franti¹ ek Novotný - pøed§�da

Renata Kalová - ú è etní

Pøi pø�Zkoumání  byli pøí tomni:



pøedmìt pøczkoumáni:

Piednlìtem pøezkorimáni hospodaøcni isou oblasli hospodaøení  uvcdcnó v § 2 oclst. 1 a 2
zákona o pøczkoumár,árrí  lrospodaøerrí . posou7cnó podle hledisek uvedených v § 3 tohoí o
z:ákona, Pøezkoumání  liospodaøcni bylo vykonluto výbìrovýn zpù sobem.

Pøi posllzování  jcdnotlivých právní ch ú konù  se vychází  ze znìni plávní ch picdpisù  platných
lie dni uskutcè Dè ni tohoto ú konu,

Podle ustanove|i § 2 odst. 3 zákorra o pøczkoumávání  hospodaøení  nebyl,v piednìtem
pøezkounáni » lda.je, na ktc» ó sc v7tahujc polinnost lnlè enlivosti pod]e daòo\,é ho iádu,

Pøczkoun'árlí  hospodaiení  bylo Zalrájeio dne 20. è elvence 2020, a to doruè crrí m pisemné ho
oznánlení  svazku obci nejpozdìji 5 dnú  pøede dtrem rcalizacc r,ýkonu pøezkournání ,

^. 
vÝsledek Døezkoumání

|i ohledem na mimoøádnou situaci souviseií ci se ¹ í øenim kolonaviru do¹ lo k omezeni
mo¾ no§ti realizovat pøezkoumání  hospodaøení  ú Zcmní ch cclkù  obvyklým zpù sob�m
a v obvyklé m rozsahu }, souladu s vytvoøcným plánem. v té to vìci vydalo Minist�rstvo
]inanci mimoøádnó metodickó doporuè eni k výkonu Pøezkoumání  hospodaøcní
rizemnich celkù .

lZa ú è elem zaji¹ tè ni splnìní  základnich zákonných povinno§ti pøezkoumávají cí ho orgánu
l]ylo nutnó koneè né  pøezkoumání  prové st korespondcnè ní m zpù §obem, l'o¾ atlol,ané
pi§emnosti ke koneè né mu pøczkoumáni hospodaøení  hyly pøedlo¾ eny elcktronickou
formou.

Jl. Pøi pøezkoumáni hospodaøeni ncbyl}, zji¹ tìny ch}by a nedostatk]- uvcdcnó
v ustano},ení  § l0 od§t. 3 pi¹ m. c) zákona o pøezkoumávání  hospodaøeni.

]Ll. Pøi pøezkoumání  hospodaøení  byly zji¹ tè ny následují cí  chyby a nedostatky, kt�ré
ncmaji ziiva¾ nost ncdostatkù  uvcdených v u§tanovení  § l0 odst. 3 pí sm. c) Zákona
o pøezkoumár,ání  hospodaøení .

Pøehled Zji¹ lìných ch,vb a nedostatkù  v è lenìni c]le usla1,loveni § 2 odst. l a 2 7/tkona

iJ pøezkounávání  hospodaøeni:

,l 2 ads!. ] Dí sn1..l) Dlnìní
r) zlqè ]p!Í ! h |! Q!!!!!lL]!

- Dle è l, XVII. Stanov svazku obci Spolek pro lozvoj veikola Mo» avský Kras zc dnc 27,

6, 2019 sc pøedsednictvo, jako Ýýkonný orgán svazku. schá7i dlc potøeb. nejmé nì v¹ ak
lx 7a tøi nrìsí ce, Schù Zi » ady svolává pøedscda ncbo mí stopøedseda spolku, Rada
poøizuje ze sr,é  schù zc zápis, Kontrolou bylo zji¹ lìno. ¾ e v prú bìhrr roku 2020 b1,1

poøí zcr' pouze jeden zápis ze schù ze piedsedrrictva zc dne 19. l0. 2020, Dso spolck
pro roz\,oj r,�nkoýa ncpo§tupoval v §ouIadu s è l. XVll. stanov svazku obcí  spolek
plo lozvoj venkova Moravský Kras ze dne 21.6.2OI9,
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B. plnìní  oDatøení  k odstranìní  nedostatkù  zii¹ tìnÝch

I. pøi pøezkoumání  hospodaøení  za pøedcházejí cí  roky

Pøi pøezkoumáni hospodaøení  za pøedcházejí cí  lolE nebyly zji¹ í ìky chyby a nedostatky nebo
í yto edostatlry byly ji¾  napfaýeny.

lI. pøi pø�dcházejí cí m dí lè í m pøezkoumání

Pøi pøedchózejí cí m dí lè í m pøezkoumání  nebyly zji¹ tìny chyby a neclostatky-

C, Záýé r

I. Pøi pøezkoumání  hospodaøení  svazku obcí  spolek pro rozvoj venkova Moravský
Kras za rok 2020

bvly zii¹ tìny chvby a nedostntky.
které  nemají  záva¾ no§t nedostatkù  uvedenÝch v § 10 odst. 3 Dí sm. c')

zákona o p&ZkQuq8é DibQ§BQdo&4Lq lQ.

- pøe.lsethlictýo sýazku se neschází  v souladu se stanoýami sýazl,;u, a to nejmé nì ]x za tøí
mìsí ce-

IL UpozornìDí  na pøí padná rizika, kteøá lze dovodit ze zji¹ tìných chyb a nedostatkù ,
kteøá mohou mí t n�gativní  dopad na hospodaøení  svazku obcí  v budoucnu:

- Pøi pøezkoumóní  hospodaøení  za rok 2020 nebyla zji¹ tìna ¾ ádná záya¾ ná rizika, která
by mohla mí í  negaí iýni dopad na hospodaøení  sýazku obcí  ý budoucnosti.

IlI. Pomìrové  ukazatele zji¹ tìné  pøi pøezkoumání  ho§podaøení :

a)podí lpohledáveknarozpoè tusvazkuobci,,..,,,..,,...,...,,..,,...,....,,.,,,.,,,,,.,..0%
b) podí l závazkù  na rozpoè tu svazku obci ............. 0,68 %

c) podí l zastavené ho majetku na celkové m majetku svazku obcí  .................. 0 %

IV. Ovìøení  pomìru dluhu §yazku obcí  k pøù mìru jeho pøí jmù  za poslední  4 rozpoè tové
roky podle právní ho pøedpisu upravují cí ho rozpoè tovou odpoYìdno§t:

Ve smyslu ust. § 17 zákona ì.23/2018 sb., o pravidlech rozpoè tové  odpovìdnosti se

uvedené  ovìøení  u dobrovolných svazkù  obcí  neprovádí ,

Bmo_ dne 11. bøezna 2021

Jmé na a podpisy kontroloru zú è astnìných na koneè [é m dilè í m pøezkoumriní  - za Krajský uøad
Jihomoravské ho kraje
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Ing. Lenka Lé talová

konlrclolpo!è icn!øi2cnn!pø.zkoumá!i

Pouè cni

fa1o Zpráva o výsledku piezkoumání  hospodaøení  ie souè asnì i návrhen Zplávy o !ýsledkll
]]øezkounání  hospodaiení . a.je mo¾ 1o ke Zji¹ tìni Vni uvedené  podal pí semné  stanovisko
ve lhù tè  do ]5 dr'ù  ode dne pøedatllí  náv» hu zprávy kontrolorovi povè øcnctnu rl7cnlm

]]øezkounání , Koneè nýnr Znìí ]í m zpr,ávy se lento Dá\rh slává okam¾ iken mané ho uplynulí
)h» rty. stanovené  v § 6 odsl. 1 pisrn, d) zákona o pøezkoumávání  hospodaøeni, k podárri
pisemnóho stanoviska kontt,o1olovi povè icné lnu øiZení ln pøeZkoumání ,

Zpláva se !),hotovuje ve dvou stejnopisech. pøiè en,l¾  se jeden stejnopis piedává Zásttlpci
kontrolovanóho subjcktu a druhý stcjnopis sc zakládá do pøislu¹ nóho spisu krajské ho ú øadu.

Svazek obcí  je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 pí sm. b) zákona o pøezkoumávání
hospodaøení  poYinen pøijmout opatøcní  k nápravì chyb a nedostatkù  uycdcných v tóto
]Zprávì o výslcdku pøczkoumáni hospodaøcní  a podat o tom pí §cmnou informaci
kraiskómu ú øadu, a to nejpozdìji do 15 dnú  po projednání  té to zprávy spolu se
]Závórcè ným ú è tem v orgán�ch §vazku obcí .

i§vaz�k obci jc dálc ve §my§lu ustanovcní  § 13 od§t.2 zákona o pøezkoumáváni
hospodaøení  poyinen v informací ch pod|e u§tnnoveni § l3 odst. l pism. b) té ho¾  zákona
uvóst lhù tu, Ye které  podá kraiské mu ú øadu pisemnou zprár,u o plnìní  pøijatých
opatøení  a r té to lhù tì køajské mu ú øadu uvedenou zpøávu zaslat.

Ne§plnìnim í ìchto povinností  §e svazek obci dopusti pøestupku podle ustanovcni § 1.1

odst. 1 pí sm. b) a c) Zákona o pøczkoumávání  ho§podaøcní . Zn pøc§tupek lze ulo¾ it
pokutu do 50.000 Kè .

Zpráva o výsledku pøezkoun]álrí  hospodaiclrí  b1,,la v sor,rladu s ustanove]lí m § 11 zákona
o pøezkounáváni hospodaøcní  projcdn/tna a jcdcn r,ýtisk pøevzal pøedseda s!azku obcí  Spolek
pro rozvoj l,cnkova Moravský Kras. Z d» lvodu minoiádných opatøeni byl nár,rh zprár,y
prrljednán dálkovì. p1,ostiednictví m tclctbrrické  konunikacc, Ncdí Inou souè ástí  zprár,y je

seznanr pøezkounávaných pí semnosti uvedených v piilozc.

Posledni kontlolní  ú kon. lj, plojednáni návrhu Zplávy, by1

lástupci svazku obci plohla¹ ují , ¾ e poskytli pt,avdivé  a
pøezkounáni a o oko]nostcch vztahujicich sc k nè nlu,

uè inìn dne 11. bøezna 2021.
ú plné  informace o pøedmìtu

Føanti¹ ek Novotný

pøedseda dobrololné bo sv¾ ku obci

Renata kalová

:::.:Y::.:[t.-...,,,:,ø.]. -|
Podpis PMsedy dou(§ ,/-\tgl,: 0506/44 22 1!_.,-

hrú Ò í d/llL thcr

/uT
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Pøí loha ke zDøávì o vÝ§ledku Døezkoumání  hosDodaøení  za rok 2020

Pti pøezkoumání  hospodaøení  byly pøezkoumány následují cí  pí semno§ti:

- Náví h rozpoè tu na rok 2020
- Evidence rozpoè tových opa» �ní  za rok2020
- Rozpoè tové  opatøeni è , l a2l2020
- schválený øozpoè et na rok 2020
- Støednìdobý výhled rozpoè tu sestavený do roku 2022
- Návrh záVìreè né ho ú è tu za rok 2019
- Schválený závìr�è ný ú è et z. rok 2019
_ Bankovní  v}'pis è . ]4/2020 ze dne 3 l, 12, 2020 (È NB)
- Bankovni výpis è . 5212020 (KB, a.s,)
- Bankovní  výpis è . 7/2020 (È NB)
- Inventarizaè ni zpráva za í ok 2020
- lnventumi soupisy maj�tku a ávazku S�stavené  k 31, 12.2020 (ú è et 028,321,231,374,388,403,4'7z,

38l )_ Plán inventur na rok 2020
- Knihapøú arých faktur 2020
, Rozváhak 3l 7.2020
- Úè �tní  doklady za mìsí c leden - è ervenec 2020
- Protokolo schválení  ú è eml závì» ky spolku za rok 2019
- Úè tový rozvrh na» ok 2020
_ stanovy svazku obci Spol�k pro rozvoj venkova Moøavský Kras z� dne 27, 6, 20l9
- ®ádost o dotaci ze dne 17,2, 2020 (MMR, "Výmìna zku¹ enosti pro rozvoj mikoregionu Moravský

kraï')
- Dodatekè . l ke smlouvì o v},tvoøení  strategických dokumentù  ze dne (ENVIPARTNER, s,r.o,)
_ smlouva (administrace pøojektu) è . 2020033-A ze dne 25, 5.2020 (KM adnin "V)4voøeni s» ategických

dokum�ntù  pro spolek Moravský kras)
- Smlouva o dilo è . 20012-005 bez uved�ni data uzavø�ní  (Tinoris projekt a,s, øí zeni projektu" Výmìna

zku¹ �nosti pøo rozvoj mikroregionu Moravský kas")
- Dokumentace k projektu "Spoleè nì s� vzdìlávám� a sdí lime poznatky dobré  praxe"(®ádost o dotaci ze

dn� 28. 2. 2020, Registrace akce a Roáodnuti o posk}tnutl dotace - MMR)
- Roáodnutl zakladatele obecnì prospì¹ né  spoleè nosti Dù m pølrody Moravské ho kasu, o.p,s. ze dne 30.1.

2020 (funkce è lena správní  rady)
- Zápis z va]né  hromady DSo spolek p«o rozvoj venkova Moravský kras, konaft 12.12.2019
- Zápis z valné  hromady DSo spolekpro øozvoj venkova Morav§kýk» as, konané  ]0, l,2020
- Zápis z va]né  hromady DSo spolekp» o í ozvoj venkova Moravský kJas, konané  30, 6,2020
- Zpøáva ze schù ze revizní  konise spolku ze dne 28. 5.2020
- Zápis zjednání  pøedsednictva Dso spolek pro rozvoj venkova Moravský K«as konaný dne 19. ]0, 2020
- Zápis z valné  hromady Dso spolek pí o ro¾ voj venkova Moravský kas, konané  22. 12.2020
- Zápi§ z valné  hromady Dso spolek pro rozvoj venkova Moravský kas, konané  28, 6. 2018 (bod è , 8 -

pølspìvky obci na pø�dfinancování  dotace na "Strategické  dokumenty"
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Licence: WFQG XCRGBZUC / ZN1  (01012020 / 01012020) 

 
 Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras   

   
   
   
   

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020 
 (v Kč)  

 Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 1/ 4 

 sestavený ke dni 01.06.2021  

   
 
Údaje o organizaci 
 identifikační číslo 69744009 
 název Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras  
 ulice, č.p. Havlíčkovo náměstí 71 
 obec Jedovnice 
 PSČ, pošta 679 06 
 
Kontaktní údaje 
 telefon 602 581 375 
 fax  
 e-mail starosta@krtiny.cz 
 WWW stránky www.spolekmoravskykras.cz 
 
Doplňující údaje organizace 
 
Občané mohou podávat písemné připomínky k závěrečnému účtu do 14 dní od data vyvěšení na email starosta@krtiny.cz nebo na 
podatelnu obecního úřadu ve Křtinách 
 
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    
Kapitálové příjmy    
Přijaté transfery 340 700,00 1 943 300,00 2 041 602,20 
Příjmy celkem 340 700,00 1 943 300,00 2 041 602,20 
 
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 340 700,00 1 943 300,00 1 941 602,20 
0000 Bez ODPA 340 700,00 1 943 300,00 1 941 602,20 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů   100 000,00 
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   100 000,00 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 340 700,00 1 943 300,00 2 041 602,20 
 
 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
Běžné výdaje 340 700,00 3 094 800,00 3 020 203,25 
Kapitálové výdaje    
Výdaje celkem 340 700,00 3 094 800,00 3 020 203,25 
 
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 230 000,00 228 500,00 
3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00  
3639 5169 Nákup ostatních služeb 183 700,00 2 712 800,00 2 596 955,25 
3639 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00  
3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 143 000,00 143 000,00 93 000,00 
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 337 700,00 3 091 800,00 2 918 455,25 
6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 1 748,00 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 1 748,00 
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   100 000,00 
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   100 000,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 340 700,00 3 094 800,00 3 020 203,25 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)  1 151 500,00- 978 601,05- 
 
 
 

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  1 151 500,00 978 601,05 
 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117    
 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118    
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)  1 151 500,00 978 601,05 
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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 1 333 070,19 978 601,05- 354 469,14 978 601,05 
Běžné účty fondů ÚSC     
Běžné účty celkem 1 333 070,19 978 601,05- 354 469,14 978 601,05 
Pokladna     
 

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ – spolek o fondech neúčtuje 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Počáteční zůstatek    
Příjmy celkem    
Výdaje celkem    
Obrat    
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)    
Změna stavu    
Financování - třída 8    
 

VI. 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 107 680,00  107 680,00 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 Stavby 2 486 460,86  2 486 460,86 
 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 409 780,00  3 409 780,00 
 Pěstitelské celky trvalých porostů    
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 049 466,70  5 049 466,70 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 393 520,00  393 520,00 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
 Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku    
 Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku    

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Oprávky k softwaru    
 Oprávky k ocenitelným právům    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 107 680,00-  107 680,00- 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 Oprávky ke stavbám 505 580,10- 49 729,20- 555 309,30- 
 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 055 444,00- 487 108,00- 1 542 552,00- 
 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 049 466,70-  5 049 466,70- 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    
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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 
Členské příspěvky a finanční výpomoc členských obcí 

340 700,00 1 943 300,00 1 941 602,20 

4134 Převody z rozpočtových účtů   100 000,00 
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   100 000,00 
 

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) 

 
13013 5169 Nákup ostatních služeb x 2 459 600,00  x 2 418 662,95  
13013 MPSV strategické dokumenty 0,00  2 459 600,00  0,00  2 418 662,95  
17058 5139 Nákup materiálu j.n. x 96 100,00  x 96 005,00  
17058 dotace MMR – Dobrá praxe 0,00  96 100,00  0,00  96 005,00  

 
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 

Bylo provedeno přezkoumání hospodaření spolku za rok 2020 pracovníky JMK Brno s tímto závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2020 byly zjištěny chyby a 
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c')zákona o přezkoumávání hospodaření a to 
Předsednictvo svazku se neschází v souladu se stanovami svazku, a to nejméně 1x za tři měsíce. 
 

viz. příloha č. 1 

 

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

Spolek není zřizovatelem žádné právnické osoby. 
 

viz. příloha č. 2 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. 

 

Razítko účetní jednotky  
  
 
Osoba odpovědná za účetnictví Renata Kalová 
 Podpisový záznam osoby 

odpovědné za správnost údajů 
 

 
Osoba odpovědná za rozpočet Renata Kalová 
 Podpisový záznam osoby 

odpovědné za správnost údajů 
 

 
Statutární zástupce František Novotný 
 Podpisový záznam statutárního 

zástupce 
 

  

 

 

Vyvěšeno dne: 01.06.2021 
 
Sejmuto dne:  17.06.2021 


