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1. Identifikačníúdaje

PÍezkoumÉníhospodďení dobrovolného svazfg obcí VodohospodilÍskésdruženíTumov 7*-rok2a09
bylo provedenona zÁHadésmlouvy ze dne27. 5' 2@9 mezi objúnate|an dobrovolným svazkem obcí
VodohospodáÍskynsdtuženimTurnov' kuézasaryoval píeÁsedaRady sdružcník,e. MilanIfujduka
zhotovitelem Ing. Ivanou Schneíderovou, oprávněnou o$obou kposkytovani attdí'r;lrs|ýchshů-eb, š!.
osvěděerrí1840.
Náz€ý

právniclró osoby :

Vodohospodářslíé sdrlňeníTurnov

(dálc jen sdružení)

IČo:

4929 S93/.

DICr

c7A9295934.

Právní forma:

Dobrovo|ný svazek obcí

$ídlo: (drí|ejenDso)

Antonína l}vořáka ?B7' 5tl0l

Místo uskuteěněnípřezkumu :

V síd|eprávnickéosoby

Doba provďení:

Pruběžně:|g.,|l,Í/2o09 {l-z itnv katdý měsl$

Turnov

šctření,zpracwání zprány
t.3. 2010- 3l. 3. ?frlo, mísúrí
a dokumentacc
Určenízprávy:

v č|enolcých m&techo
Rada
sdrrržení, zveřejnění
k p ředložení zastvpite|stvůrn člcnslsých m&t

Dafu m vyhotovení zprávy z

31,3.20ffi

hospodařeníDso na rÁklaóé ídaj:ůo ročnímhospodařeni, Za
Bylo provedeno pÍezkounrrání
předmétempíezka|Jmilni
az.a1ehazobraznniv,tlóenúchať:ri,rartčnlc'j"lvýfurcb,
hospodařeni,|ďErébylo
je odpovědný statfiámi orgán svazku. Úlohou auditsra je vyjádÍit ru základé provederrého
pÍezksurrlini závět o ýs|edcíah přelroumuáníhospodaření,Rozsah prasi požaÁavwých pfo
pÍezkouminíse nekryje s rozsahema posfupempruci pÍi aýěÍovilniiéeni zÁvérky,tsdy tato zptáva
neni z'pritvouo provedeníauditu i]funí zitvšrfu a ýsledek pÍezkoumáninemá stejný ýznatm pra
jakoauditorslqýýtokkič:etnizÍwércn.
uživateLe
PÍezkowniní lrospodařeníbylo naptánováno a provedeno ýběroýrn způsobems ohlďem na
jistotu pro svévy,jálÍElí.
ýmatruost jedrct|iýchskuteěnostítak, aby auditorzis|<a|přiměřenou
Tato zprávaje ryncavána v souladu s $t0 zik'ana é, 420/2a04sb. Při prováděnípřezhmnu auditor
vyehán z $12 zákona č),42Dnoo4 sb. Tats zpráva se pÍedáwájako návrh zptáw o výsledku
přezkounrrání
hospodďenrí.K tomuto |uávfl:rulnittnpriwo podat písemnéstarroviskodo 30 pracorarích
dnů od pÍedáni návrhv. Stanovisko je řeba doruěit auditorovi. Pokud nevylžljae své právo na
námitku"považujtefutsz4rávuzaZptávuoýsledkupÍezkotmfutttrospodaření.
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2. Popis zjištění
odst.1,písm.a)v návaznostina $3hlediskapřezkoumávríní
2.1.Dle zákonaopřezkoumávání$2,
Plnění příjmů a výdajůrozpočtu'soulad na Zá|<onÍ,.25ol20o0Sb.,o rozpočtovýchpravidlch
územníchrozpočtů
Zjištění:
provizoriumna rok 2009bylo řádněschvál€no radou sdružeridne4' 72.2008.Rozpočet
Rozpočtové
přebytek
5. 2, 2oa9,Byl schválenpřebýkoý rozpočet"
byl schválen orgány svpku (radousdružení)
rozpobtrtjeurčenna ťtnanwváni,ato na splátky dÍívepfijaých pijéenýchprostředků'Rozpočetbyl
vnávaznostinaýkazFin2.12ve
materiálraděsdruženinenizprac'ovin
Předložený
Íádnévyvěšen.
avpravenýrory&et,Yazbaschválenéhotozpo&unavýkazbyladohledátnaneby|y
sloupci sc|tválertý
nedostatky,
zjištš:ny
V pniběhu roku schva|ovaÍorgánsvazku Íádněrozpoétováopatiefi|celkově byly schválery tYl ipravy
vyvěšena schválen dne 7.4, 2009 usnesenimrady
rozpoěilr.Zitv&eěný íňntza,minulý rok byl Yfudr,é
é,6lnaa9,
sdružení
18' 3, 2008usngerrímč,'54/2008.Yýhledje schválen
Rozpoětoý výhledbyl schválenv raděsdružení
na období 2w9 - 2013' Ve výhledu jsou zaptasovanésplátky všech dlouhodobých závazktl
evidovanýohvDSo kdatu 3l' 12. 2008' Vroce 20LO byl, přrjat vyšši tlltér,neŽ je uveden
v rozpočtovém
ýhledu, roryoč:taývýhled musíb1itdle zákotn ě, 250/20CfSb. vždypo přijetíúvěru
aktlnlizovin' l e tÍebaprovestco nejdříve.
do
Óerpiní rozpoful:Upravený rozpočsLby|naplněnv pÍíjm*hvevýši 88,96Yo,ýdajeby|y Éerpány
ýše 83,6a/o'Na nižšískutečnostve ýdajich a pffjmech měl vliv přdevším rozwéetDPII' kdy
skutďnost příjmůi w dajbby|anlžší
Celkově rozpŇetp|ní funkci finaněrríhonasnojehospodďení'
22. D|e zákona o přezkoumávání $2, odst. 1, písm. b) - g) v návaznosti na $3 hlediska
překoumávríní
fondů
tvorby apoužitípeněžních
písm.b) F'inanční
operace tý|<aiícíse
Ziňtěníz
fondu za rck
Tvorba a použiťt
DSo má zÍtznnsooiálnífond' Fond je Íádněschválen a rozpoÉtsviln'
2W9 byly v souladuse statutema sstwá|enýrnipravidly fondu.Fond je vedenjako součást7RU , nerná
vytvořen n|áštrlrlrúěet.
písm'c) Náklady a výnosy podnikatelskó činnoetiúzcmníhocolku
Ziigtěníl
o DPH. Náklady a
činnostid|e ziů<om
DSo v roce2009 vedlpodnikatelskoučinnostproekonomické
jsou pro DSo urče'ny
ýnosy jsou it&svány v hospodářskéěinnosti,Jako výnos z hospodařskéěinnosti
sítěa dalšípronájmy,
z.aÍir'ertiprovomvatelům
ýnosy z pronájrnuvodohospodáÍs|<eho

/r
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odpisech, výsledek hospodařeníhospodářskéčinnostije tedy o tento
DSo neúčtujeo účetních
předpisy pro
souvisejícínáklad s výnosy zkreslen.Postup však nenípovažovánza nedostatek,účetní
zápisem 55|1349
obce a DSo obsahujíve vztahu kúčetnímodpisůmmnoho nesrovnalostí(účtování
zkresluje vypovídacíschopnost rozvahy,není dořešenazůstatkovácena odpisovanéhomajetku' není
odpisech zahájit. (Postupje
o účetních
dořešenavstupnícena). Auditor nadá|enedoporučujeúčtování
odpisech.)
o účetních
stejnýi u obcí'kterévedou hospodářskoučinnost,rovněŽzpravid|aneúčtují
DSo na zák|adédoporučeníauditora nevytvořil pro hospodářskou činnostsamostatnýběžnýúčet.
Důvodemje evidence DPH, kdy DSo vznlká většinounárok na odpočetzh|avní činnosti,tedy
v okruhu rozpočtovanýchvýdajů(odpočetna vstupu při pořizování dlouhodobéhomajetku).ProtoŽe
nelze hradit čáSt faktury z hlavního okruhu a ěást (DPH) z hospodářské činnosti, docházelo by
Stejněproblematickéby byly
neprůhledné.
k častýmpřesunůmmezi tlčtya celkově by bylo účetnictví
.Účty
úřadu.DSo využívámožnosti
při příjmunadměrného
odpočtuze stranyfinančního
přesuny mezi
stanovenévyhláškou ě3232002 Sb., a to legendou k poloŽce 8901. Auditor doporučujevtomto
systémupokračovat.
Dílčízávěr: Nebyly zjištěnynedostatky.
písm.d) Peněžníoperace tykajícíse sdruženýchprostředků
Pro přezkum nebyla V roce 2009 ll DSo zjištěnanáplň k tomuto ustanovenízákona.
písm.e) Finančníoperace fýkajícíse cizích zdrojů
V roce 2009 byl čerpánúvěr od Čs a. s. na financováníakce Čistá Jizera I a II (eden úvěr na
titulů). Přijetíúvěrua schválenízněnísmlouvy o úvěruradou sdružení
dofinancovánídvou dotačních
je ze dne 14. 5.2OO9.Jsou uzavřenysmlouvy o spolufinancovánís 5 městy, kde se zavazqí k dotacím
na spolufinancováníprojektů.Zilvěru 300 mil. Kč je 139 mil. ktíži3 měst (na nezpůsobilé
ýdaje
obnova komunikacíi mimo ďhu); tato města přispívajíjak na splátky úvěru'tak na úroky. Uvěr se
zaěne splácet dne 31. I.2OI2, 198 měsíců(do roku 2028). Vroce 2009 bylo vyčerpánozivěru
261 52I tis. Kě. K3I. 12.2009celkemDSo na úvěrechd|uží330 579072,9| Kě. Podíl cizíchzdrojů
(vysokézad|uŽení).
na celkovémmajetkuč:iní25oÁ
písm. f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a na zák|adé
mezinárodních smluv (viz písm.g)
písm. g) Vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondůma dalšímosobám
EU na akci ČistáJizeral a II a dále dotaceSZIF byly zkontrolovány,nebylo
Projekty spolufinancované
zjištěno porušenísmluvních podmínek.Projekty nebyly zce|a správně značenynástrojem a zdrojem
v oddílu XII. FIN 2-12, a to u vlastních způsobilýchvýdajů. Správný postup značenibyl DSo
do dalšíchlet, tedy nelze udělat nápravu,nejednáse však
vysvětlen.Jedná se o hodnotynepřevoditelné
o údaje,které jsou součástíúčetnízávěrky, ale o údaje sloužícípro informaci MF v souladu
s Vyhláškouč. 1612001Sb. Auditor doporučujeinformaci o oznaěeníNZ 541 u vlastníchzdrojůzas|at
na Liberecký kraj jako doplňujícíinformacik sumarizacizarok2009.
rozpočtové
Kontrolou předmětudotacíLibereckéhokraje a od členskýchobcínebylo zjištěnoporušení
kázně.
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na $3 htediska
23. D|e zái<onao přezkoumáváni $2o odst. 2o písm. a) . h) v ná.rarlzÍl.osti
přezkournrívrání
a) Nakládání a hospodařenís majetkemve vlashictvíDso

Majetkem bylo nakládáno v souladu se stanovamiDso. V roce 2010 nebyl proveden převod
vlasffricwína úk|aděprodeje.Pouzebyl darovánpozemekp. č:,|29212KÚ Turnovna Město Turnov
DSo získalčástpozemkuč,'1,29111).
(formoudarovaciahsmluvdošlok ýměně pozemků,
b) Nakládání a hospodařenís majotk€m stáfu,s nímžhospodaříDSo
zákona,
Pro pÍezkum
nebylav roce2009u DSo zjištěnanáplňk tomutoustanovení
zakáu'ek
c) Zaďánánía uskutečňováníveřeiných
V roce 2009 byly zadány a re,a|iznványzakinky ma|éhorozsahu. Ustanovenízákona o veÍejných
zakázkáchby|apavžttapřiměřeně.
kterébyly dokoněenyv roce 2009.Všectny zakázky
Dále byly v roce 2o0B zahájertyveřejnézakáz|<y,
byly nadlimiarí;vypsanév otevřenémřízení:
Yeřejnézakán|ryna stavebnípráce:
. ČistáJneruI. . městoTumov
. čistalizeral. . městoJilemnice
. ČistáIizeral.. městoSemily
. Čistalizeratr. . městoRokytnieenad rizerou
. Čistá]izeratr' . městoLomnicenadPopelkou
na služby:
Veřejné zakáu,|<y
o Správcestavby- Čistalirnral,
o Správcestavby- Čistre
JizeraII.
o DlouhodobýúvěrVHS Tumov
Bylo zjištěno,že nejsouěastododržovriny
|htnyze zitkonao YZ d|e $82 a $83 _ vzavřenísmlouvy
s uchazréema ozrútmeni
o yýběrunabídky,(Nenívšakurčenpostih zn zákoný. S ohledemna provozni
možrostiDSo nebylovyhodnocenoauditoremjako nedostatek.
d} Stav poh|edávekazá.llzkůa nakládánís nimi
DSo nerrrrí
ýnantné pohledávky.Ke konci roku 2009 tvoÍiýznafilnou pohledavku1ennadmémý
příspěvkudosud
odpočetDPIJza měsíclistopada prosinec2008.PohleÁávkyze smluv o investičním
neuhrazenéjsou vďené v podrozvahovéevidenct. Ziwazky jsou zachycenyv úěetricwí spriwnéa
Dso má
povinnosti znichvyp|yvajici DSo p|ní vÍádnýchtermínech.Nebyly a1štšny
nedostatlqy.
majetku.
ýmamné závazkyzísiloých smluv azfaktur napoilzerudlouhodobého
e) Ručenízazásaz|ry fyzichých a právniclrýchosob
V roce2009Dso nepřdalzixazekzruěeni zatÍ*i osobu.
f) Zastavovánímovitýcha nemovifýchvěcíve prospěchtřeÍíchosob
V rooe 2009 neby|yreaLiznványžádnézástaynismlouvyve prospěchtřetíchosob.
Přehled zitstavnichsmluvj ako z.ajištěni
na přijate íxéry:
K datupřezkumujsou realizoványdvě zástavnismlouvyna úvěryve ýši 55 mil. Ké' Zntavenéjsou
nemovitémajetW; Čov' ěerpacistaniceDo lánky a p oz'em|<y
.

,'/'
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Kúvěrťrmje1a;ŇetazÁstavni smlouva, a to k poh|ďávkimDSo
zaši?ffii a z titrÁu projektovéhončtu)'

(z nájemného vodohospodařského

g,s Zřlzování věcnýchbřemen k majetku DSo
DSo má uzavřeny smlouvy o zÍizenivěcnéhobřemenaa smlouvy o smlouvě budoucína zřizeni
ve prospěch optávnátéhozvěr,lého břemene. Smlouvy se ýÝ,aji věťinou ptixa
věcnéhobÍetlet:pvstupu a vjezdu na majetekpovinnéhoza uťnlemzÍizenia pfovozovanívodohospodařskýchstaveb
V&ná břemenasvaz'ekňizuje na žádostvlastríka
(i za íěe|emopfÍrva íďržbymajetkuoprávněrrého).
je Libereclcýkraj (vlastníkkomunikací);České
Povinným zvécnýohbřemen
pozemkua jsou try|atná'
republiky,s.p.;fup Čn.
Lesy České
dtáthy,a,s.;
V souěasnédobě jsou u všechstafuíchorganiranii u Libereckéhokraje úp|atyza ziizerúvěcných
dIe
stavby jsou zfič,tnvÉny
břemen hraznnypřďem pfi vyóáni stavebníhopovolenía po dokončení
skutďnéhoúsahudo pozemku.
V roce 2W9 by|y uzavÍenyýanamnésmlouvy o vzníkuvěcných břemenz hlediska aprixnéníDso,
jednalose o smlouw budoucío vznikuvěcnýchbřemenve vztahuk noým investicím.
tr) ÚěetnictvívedenéDSO
Porovnánímúdajůvýkuzu o plnění rozpoěhlobcía DSo a RozvahyÚe oÚpo k3|, |2.2Oo9,
že ildajetěchto výkffin tnvazuj1nastavy příslušých účtů
v plnémrozsďru by|o zjištÉno,
zpracované
úětové
osnovy.
vrozva?tk 1. 1. 2009navarujinakon&néstavypředloženérozvahyk3l.|2.2008.
Ztstatkryuvedené
je vedenov souladuse zákonem 563l|99| Sb. o účetrictvia s platrými předpisyttYvirní
Účenrictví
jako dobrou.Učetní
pra (g1emrtě
samosprávnécelky. Auditor hodrrotilkvalitu zprac,ovániúčemicwí
jsou naležitědoloženya porormáványse zdrojovou dokumentací.Y zaiétsvanínebyl zjištěn
pÍípady
nedostatek"kteý by zktes|i|výsledekhospodařenínebo hodnotumajetkua zlxazkb. ur'alti zéunamy
naležitosti.
maJipožadované
sestavenav souladus Vyhlaškouč'.505/2002 sb'
Úeeai ziryérk'abyla
standardemč).507je rozdil mezi :úÚý2L7 a 218 podkladem pro ťnanéni
V souladus čes!ýmúčetním
Dso z.arok2m9 ve ýši minus t41320 497BtÍ<č,
vypoÍádinihospodařerrí
Výsledek hospodďeníz hospodářskéóinnosti bz proúětsvánidaně zpiljmi pravniclcýchosob za rok
2009Dso byl ve wš|14 960 93tp2 Kč"
pŤikazuk provedeníinventrrrza rok
Stavy majetkua zitvazkibyly ověřeny inventarizacemina zÍ'ir:tadé
2OOg, Dokladová invertarizase by|a provedena sniúežitottpéňi a Íádné do|ožqa. Fyztaká
dle $30 zÁkono účeÍricM.
inventarizacerovněž.Inventurnísoupisy maj|niúežttrlsli3. Závér zpr áxy o výsledku přezkoumání hospodaření

Neby|y ziištěny nedostatky
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4. Povinnó ná|ežitosti zálr,érazpr ávy
4.l.

Upozornění na pffpadná fizikil

Rizika d|e rÁkona č,,42ol2OM Sb', nebyla identifikovárra'Bylo idertljrfikovinoiziko nedostatku
vlastrích zÁrojůkplánovaným investičnim aktwitám DSo' Zvéguje se ávis|ost na rozpo&sh
člens!ýchobcí.
4.2. I)oplňující údaje
Podil pohledávek na rozpoětu

6Vn

Podí|záv azkil na r ozpoíta

20 o/s

Podil hodnoty zástav na cclkovém majetku

6 s/o

t-ílgmule jsou u,ypočtenyna mkladě algoitrnu TýWětu uveřejněném ve Zprávach MF č, I/07 pod
bodem 4. Je třeba upozornit uživatele tétoEprávy, že nvazlry dle zmíněnehoalgoritmu neobsahují
,úvěrya p,ůjčky.Irpřipadě pronitnatí zavazlcůz dlouhodobých úvěrůsvazku by měl ukazatel ,,Podil
zavazlcftna rozpďu územnillocellal,, hodnotu 186%.

5. Závét eěná usÚanovení
Majetek a zárvazlryDSo
Závér zprávyneníauditorslrymvýrokernve smysluověřeníúěenrízávér|ry,
však byly ověřcny a ve ýznamných hodnotách podávají věrný a poctiý obraz v souladu
. s předpisy účtovríní
p|atnýmipro územněcamocprávnécellrya DSo'
a finanór:livýkuy Dso k 3L. |2, zo09, kteréjsou definoványVyhláškouMF č.
AudiCIr ověřil íč,gtrni
t6l2001sb.
r4ýsledekpřezkouminíhospodďeníDSo za rck 2W v fiipané
Auditor si vyhrazuje práno z'tnénit
noých skuteěností
, známýchpo datl uzavÍenizprávy, Auditor nebyl pÍitomenfyzickym irrvenfuram
hmotréhomajďku or ganirase.
ZpÁva se předkládáorganůmsvazkua zveňejřujese v ělenskýchobeíchjako souěastzixěrňnébo ttótu
svazlarzarokzffig.
Tata zpÉtvanezávisIéhoauditorao ýsledku pÍezkouminíhospodařeniby|a vyhotovenave čtyřech
vytiscich,z nicllžtři jsou urěenrypro objednatele,jedor je určerrk založnnido spisu auditora.Všechny
..ytisl.y majíplatrrostorigrraá|u,

zpráva o qýs|edkupřezkoumáníhospodařenír.2009
Strana I (celkem 8)

Zpráwase předklada Radě sdruženívHs Turnov jako součástzix#efuého účfu7a Íok2009. VHs
Tumov se zavazuJezveřqíovat tuto zpravu s nedílnoupřílohou,kterou EtgÍitextpvápodobapřílohy
ziskůa arátty za rok2oo9 a tabulková častpřílohy
itčrltrlizávěrky.Rozvďra ÚsC,a ÍokzCťlgvý|Šaz
ZashodunteÍejnénýchildEn"ýkazt,
zÁvěrkyzarok2OO9jeveřejněpÍísnrynánawww.mfcr.cz,
účrlffit
jedrnatka,
auditoroviodpovídaúěeÍlri
úvérkys údajipř ed|ožrrtými
Í|čr;tÍ:li
V Turnovědne: 3l. 3, 201.0

u,,,ú*t'/
Ing' Ivana Schneiderová
auditor. ě. osvědčeni 1840

dozorěi radou svazku dne:
Podpis předsedyRady sdruženísvazku: ;i:
Podpis předsedy dozorěi raý :

$*ffi
í$ilili*;
voBÚ}tůsPÚ.#ÁnsmÉ
E{J$!řÍ{3v
A. Dvořáka2B7,51101 Turiov
41v2.sE,s34
DlČ:cz'it2 jsgs+,tČf'':
(2)
tel..4e-,*134,'<l'l

závércek3t.Í2. 20a9
Přiloha účetní
obecnéúdaje
Tumov
N ázevz Yodohospodařskésdružení
CZ49295934
Ič; 49295934, TIILČ;
Síďo: AntonlnaDvořák.a287,Tumov,PSČ:5 1l 01
Právní forma: dobrovolný svazek obci
statutární orgánz Ing' Milan Hejdulq předsedaRady sdružení
Ředitema sdružení:Marcela Červová
vodovodu
majetku,fi. veÍejného
provozuvodohospodářského
Předmět činnosti:rajišťovátukomplexního
lcery je ve
vď,
odpadních
s
čistínaou
kanatizace
je.fictr
piserc,a
veřo.iné
ochranqých
s vodnímizdro.niveetáo
_
smlouvy zaKaÁateli sdružení
Turnov' nebo ve vlastnictvíúčashíků
vlastnictvívoaomspooar*eho sdružení
zifu'aniku,.stezněnípozdějšich
Zákonnánorma pro registraci: $ 20i 2 zjkanaš.40ll964.,občanského
předpisů
Datum vzniku: roárodnutívydanépodčj.: Y'K437l95aě. t,: Zsl2l95 nabýa pritvntrnoci dne 7' 9. |995
členovésvazku: Turnov, Semily, liLemníce,RokytnicenaíJizeroq Lomnice nad Popelkou, Kacanovy, Líšný,
olďnice, ohrazenice,Přepeře,Iiakoosy, Malá Súb Troskovice, Vyskei [.oučky'Rovensko pď Troskanai"
Tatnbity,Žemov,Ktov4 Benecko,Benešovu Semil, Chuchelna
R'ozvahovýden:3l. |'2,2009
Radasdružení
Předseda: Ing' }víilanFlejduk
PcĚaě|eni: 28
Dor'arčírada
Předseda:Stanislav l(ápště
5
Pďet členů:
Přepo čtenýpočetzaméstnanců:
prtr,rr#9,75
I. Q 9 II. Q l0 III. Q 10 IV. Q l0
000,.318
RS aDR YHS:
odměny členům
356 000,-z toho:RS
33 000,-DR
Cclková výšeosobníchmákladů:8 590 809,zásadáeh z
mďodách a obecnýchúčetních
Informace o účetních
1..Způsoboceněrrí:
Zésoby- úěsni jedn*|<anevede
souvisejícíshs pořízením
Dlouhodobý nn1eteknalopovaný.pfiz.avacicenou včetněÍiáldadťt
Součástíoceněnínejsouod roku 2007,6roky zpitjatých úvěru.
Drobný dlouhodohýmajetekhmotný - v pořízovacíceně od I tis. do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majďeknehmďný -v paÍizovacíceně od 0 tis. do 60 tis. Kč
HÍnofi{ýa nehrrrotnýDM vytvořený vlastníčinností- ve skutďrých pořizovacích náikladech"
jednotka nevede
účetrrí
Cennépapiry a majetkovéúéasti:
nnleckýchposudků
2. Beprodukčnípořizovací ceny . stanovgnytlaziú<|adě
Su:unei

3.Změny zpusobůoceňování.y Íoce2s09nercslaly
4. odpisorrý plán . ,6ěeni jednďbprovadí daňovéodpisy v souiaduse ziúranemDPP0"
5. Přepočetúdajův cizíchměnách na českouměnu nenístarrcverq protúe žádnéplatby v roce 2008 nebyly
reahz.ovinyv cízi rgěně.
5. Pohledávlcykst.12.2009z L3L 500,..Kě
6. Pohledávky zh|avníčinnostipo |hůtěsplatnosti: 0'00 Kč
Pohledávlrv v

Kč
0deosané

Postoupené

Prominuté

8. ostatní pohledávlry po splatnosti: 0,00 Kč
zástavnímprávem nebojinak jištěny : 0,00 Kč
9. Pohledávfu |<ryté
29 826I40,89Kč

ilo.Závazfu z obcbodníhostyku k3l.l2,2w9z

11. Po lhůtěsplaúnoti vícenežl80 dnů:0,00 Kč
právem nebo jinak jištěny; zpÍijďiúěelovýchdotacía zpÍgaÍychúvěrů,
l2,Zívaz|ry |<ryténástavním
ručenívlastaímmajetkema majetkemMěsta Tumova, ručenínajemnýmod sčvK
t3 ,Závaz|<ynevedenév ú&tnictví:0,00 Kč
formouleasingu
leasing):účetní.jednotkanemárrzajďekpořaený
14. Najatý majetek {Íinanční
na

15. Mď

účtech

Nfuev
AU su
s71 1 0 Pronaiatýrnaietek. MěsíoTurnov
971

s71

20
30
4A
50
60
70
80
90
15
10
10

971
971
971
971
971
971
971
972
973
973 20
974 1 0

Pronaiatýrnaietek- OÚ
Pronaiatýmaiďek. oU
Pronaiatú
maiďek. oU
Pronaiatýmaie{ek.OÚ
Pronaiatýmaietek.oU
Pmnaiabú
maie{ek.oÚ

MD

ohrazenice
Přepeře
Vvskei
o|ešnice
Kacanow
Malá skála

PronaiatÝ
maietek. cov Rokvtnice

DAL
36 814650.60
10 814212.30
382745.00
3 S30 806.90
750115,00
1 330 075"00
198290.00
73 863 571.48
63 063 000.00
7 210 716.00
55 000 000,00

PronaiatÝmaietek. ČoV Semi|y
Pronaiat.ú
maietek.oÚ tatonitv
Zááav a F'ana|izae Mašov.Přepeře
621148.50
ochrannéoásmo . Tumov Nudvoiorlice
100374,80
ochrannépásrno. TurnovDo]ánky
2't3900"00
Poh|edávkYz oodepsanýchsmluv Mašov
3A 234,M
Majetekna úótě029 (DHM do 1 000'975 1A.25 Kě)
99{ 653.74 253 05E í8í.E8
CELK=il'

16,

v Kš
Přírůstlry
NehnohtÝ 013.018"019

Pozernkv031
Stavbv 021
sarrosta&révěci a souborysamostatných
movitýchv&í 9n,,az8

Únytryv rl

71 747'f'0

6 825.00

z 433196.62

2'1280,M

t1809804727

132627,W

t 635205,02

5 66981327
Str:nla 2

/3'

Jiný ďouhodobÝ maietek0ól

t3 079096"97

300043513.48

3P oÍarrlídlouhodobehomaietku a L042

L6.l. ? ořízenídlouhodobého
Ynitřní doklady

kt,Úry|afu'ým
převodem,darem

Koupi

rýstavbou
Inveetíční

ízměn*klasiÍi*ace)

NohmotnÝ
0l3.0l8.0l9

71741.00

Pozomky031

6 300.00

2 426896.62

t3 079 096-97

680000.00

104338950J

0

0

6',t891535

956289'27

0

StavbvO2l

samoúďnévěci a sorlbcy
samostúrýďr moviých věoí
022,t28

6,2. Y v t ar'eníd|ouhodo bého
Prcdq+rrizai

Likvidace

Bezuplatnýmpřevodetq
darm' převod tlazáklúé
onívníchoředpisů

Vnitřní ttoklady
(zrrrěrraklasifikace)

6 825.m

NúrnotnÝ

z7 2ffip0

0

Pozemkr

0

132627^m

Stavby
věci a
SarnostaÍné
souborysamostatných
movit.ýchvM 022^0?3

s 66e81327

nédlouhodobé

věřite|

Záv azek k 3t.12.2Ň9 v mil Kč

ČLazng

44

KB

T9

SFZP

I

Čs

Zpracova!:

Blanka Špetlíková

268

i:i.j);.
;.]illii.tlj;Í:
i"iEifu*sne{
$sffiffěE$"'í

T{ji!řásv

V Turnově dne 25.1"2W

Ing.

Hejduk

vHs Turnov
PředsedaRady sdružení

Strauil 3

L

Ing.IvanaSchneiderová
Auditor,č.osvědčení1840
Mďov 238
51101Tumov
Tumov
sdružení
vedeníDSo Vodohospodařské
Prohlašení

V Tumově dne :

''Přezkoumrárrí
hospodďení.'k
zžkonaě.25412000Sb. o auditorech a že Vaše
Jsme si vědomi toho, že musítelryhovětpožadavkům
obdobído 3l.|2'2009vám musi umožnitprokazatmimojiné,že:
31.12.2009a pro úěetní
a; Úoaje v úěetnízávěrce zobrazljístav majetkua závazků,rozdílmajetkua závazk'it,finaněni situaci a závěrečnýúčetv souladus
platnýmipředpisy
je vedenoúplně,prukamýmzpůsobema správně.
b) Učetnictví
závěrce v souladus ěesh.funi
účtua údajův účetní
hospodařeníDSo a závěrečného
Víme,žejsme odpovědniza správnou pÍezentaci
pravidly
účetními
Beremena vědomi,žeVďe přezkoumaníbylo provedenov souladuse zákonem42012004Sb. a auditorskýmisměrnicemia zahrnu|otudíž
ziunanů a dalši obdobnéauditorsképrocedury,kteréjste považovalaza potřebnépro vyslovení názoru na
takovétesty účetních
nedostatky.
zkoumánínemusíodhalitvŠechny
přezkoumállihospodďeniDSo. Jsmesrozuměnis tím,žetakovéto
obdobído 3I.I2 2009 potvrzujeme,v souladus naším
V souvislostis VašímpřezkoumánímhospodďeníDSo k 3l 1'2 2009 a pro úěetní
prohlášení
uěiněnáv pruběhuVďeho zkoumání:
vědomím,nasledující
nejlepším
1 Zpřístupnilijsme Vám všechnyúěetnízimtamy a s nimi spojená dat4 smlouvy, rozpoěty,plany a důvěméinformace,kteréjste
provedeníVďeho přezkoumání.
potřebovalaza úče|em
době nemáme Žádnép|iny nebo úmysly,kteréby mohly ýznamně ovlivnit hodnotunebo klasiťrkacia|<tiva závazkil
2. V souěasné
výkazyjako je:
odráŽenouúčetními
majetku
dlouhodobého
a)likvidace,prodejnebovyřazenízěinnostiýznamnéčasti
b)jinévýmamnénakládánís majetkem
kteřímajíýznamnou úlohuv sýémuvnitřníchkontrol, neexistujižádnáprotiprávní
3. Ze strutyvedeníDSo nebojeho zaměstnanců,
jednaní,kteráby mohlamítýmamný dopadna úěetní
ýkazy.
závěrcenebonesouladus požadavkynaýýkaznictvi,kteréby
v účetni
zprávyod státníchorganů,ýkajícíse nedostatků
4' Nemáme žádné
měly l"ýznamnývliv na úěetní
ýkazy.
v závěrce neuvedené,
dohody s finaněnímiinstituceminebojinými stranami,kteréby měly jalcýkoli vliv na úěetní
5. Neexistujížádné
závěrku.
zakona,jejichždůsledkyby měly bý zahmutyv účetních
skutečnáporušení
6 Neexistujížádnámožnánebo
ýkazech
soudníjednáni proti svazku,kteráVám nebylasdělena.
7 Neexistujížádnáýznannáprobihajícínebopotencionalní
8. Neexistujížádné
ýkazech
ýmunné transakce,kerénebylysprávnězachycenyv úěetních
prukaz ke všemvlastněnýmaktivůma kromě v Žávěrceuvedenýchneexistujížádnézástavnísmlouvy nebo
9. DSo má dostatečný
hypotéky'
pohledávkyna zrí'kladě
žádné
zboŽíodeslaného
do komisenebos právemvrácení.
10.Pohledávkyneobsahují
11 Všechnyzásobyjsouvev|astnictvíDSoaneobsahujížádnézbožipředanéjídokomiseaŽádnézboživyfakturovanéodběratelům
může
mítvýmamnývliv na úěetnizávětkll,
12.Dso splňujevšechnypožadavkysmluv,jejichžnedodržení
15. V pruběhuroku 2009 nebylo nakládano s majetkempořízenýmz úěelovýchdotacív Íozporuse smlouvamio poskytnutídotace
(prodeje,převody).
závěrkynedošlok žádnýml"ýznamnýudálostem,kteréby vyžadovalyúpravuúčetních
16.Po datuúěetní
ýkazů.
qýšeuvedené
údajenebylyzachycenyv závěrce,bylajste o nich informoviínavedoucímipracovníky.zádnézwmaÍnných
Pokud některé
skuteěností
nebyly před Vámi zatajeny

Totoprohlašujeme
mimo body'..

-::.

v při|ozeč,
Zdůvodnění
omezeníproh|ašeníje

zzz-Za

,t/lz"t

Za vedeníDSo

la-

Marcela Červová
předsedasdružení

ředitelkasdruŽení

j]ÍiÍiH'ilPi*fitlJ.ť:il:Í
ťi.i:"i'l!i].i:'ť.ij:}
ť:!iii;]iéiJ
A' i)..oi.iilli: ':.0.i'.5i-1 Ů1 Turnov
1 . . , . . : . .,.|.: . . : ! i l ; l i ť , i } ]4 3 i Ú ! , t " " " ' }

