
Podklady na zasedání ZM dne: 30.1.2014 

 

Název materiálu: 8. Zpráva o finanční činnosti DSO 

„Mikroregion Jizera“ v roce 2013    

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Jarmila Lásková Soldátová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke 

 

Předložení materiálu uloženo: starostou a pravidly hospodaření mikroregionu 

 

Přílohy:  
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v:  
 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

 Dne 29.10.2013 provedla revizní komise ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Karel Bičík  

a Ing. Luděk Sajdl kontrolu účetních dokladů ve vazbě na uzavřené smluvní vztahy a zůstatek na 

účtu v roce 2013.  

 

Údaje o DSO:  
Předseda svazku: Ing. Petr Lelek , starosta Obce Svijany  

Místopředseda: Antonín Lízner , starosta Obce Příšovice  

Účetní svazku: Iva Francová  

IČO: 70226342  

 

Předmět činnosti svazku:  
Je vymezen Zakladatelskou smlouvou a Stanovami DSO „Mikroregion Jizera“ schválenými  

členskou schůzí dne 22.4.2002 a dodatky č. 1 až 4 Zakladatelské smlouvy a Stanov  

schválenými členskou schůzí. (dále jen dokumenty)  

 

Účetnictví:  
Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví se dvěma  

bankovními účty, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky paní Iva Francová. Za  

vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.  

 

Osoby oprávněné podepisovat za DSO:  
V Článku XIV. Podepisování za svazek obcí je uvedeno “Osoby oprávněné podepisovat za  

svazek jsou předseda a místopředseda. Každý se za svazek podepisuje samostatně s  

uvedením zastávané funkce.” (dodatek č. 3 Stanov) – podpisové vzory jsou uloženy u paní  

účetní.  

 

Revizní skupina provedla kontrolu:  

1/ vybraných účetních dokladů  
2/ zůstatku na bankovním účtu svazku k 30.09.2013  



1/ kontrola vybraných účetních dokladů  
kontrolované doklady  

Výpis k 20.6.2013  

1 129,90 Kč – úhrada faktury č. 2013056 Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad  

Popelkou, datum splatnosti 24.6.2013 - úhrada provedena v datu splatnosti, platba za  

účastnické listy na akci: Pojďte si hrát  

1 500,- Kč- úhrada srážkové daně z provedených úhrad DPP  

4 250,- Kč – úhrada ing. Lelkovi na základě DPP  

4 250,- Kč – úhrada paní Francové (účetnictví) na základě DPP  

Výpis k 8.7.2013  

4 250,- Kč – úhrada ing. Lelkovi na základě DPP  

750,- Kč- úhrada srážkové daně z provedené úhrady DPP  
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78 000,00 Kč – úhrada fa č. 13/1/01 od VANKOL RES, kom. Spol. za úhradu nákladů za  

restaurování pískovcové plastiky sv. J. Nepomuckého v Turnově, datum splatnosti 12.7.2013  

- úhrada provedena v datu splatnosti, vychází z uzavřeného smluvního vztahu.  

 

2/ Zůstatek na bankovním účtu svazku k 30.09.2013  
Zůstatek na běžném účtu svazku č:163289937/0300 činí 269 626,23 Kč.  

Zůstatek na běžném účtu svazku č:94-6619461/0710 činí 428,52 Kč.  

Revizní komise dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Jizera na rok 2014 s výsledkem  

bez výhrad. 

  

C e l k o v ý z á v ě r 
Revizní komise po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2013 konstatuje,  

že nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Předseda svazku postupuje při své činnosti dle článku XII. Stanov ve znění dodatků 1 až 4.  

V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XVII. Správa finančních prostředků, odst. b/  

Stanov ve znění dodatků 1 až 4. Veškerá korespondence a finanční operace jsou  

podepisovány v souladu s článkem XIV. Podepisování za svazek obcí Stanov ve znění  

dodatků 1 až 4.  

 

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Francovou.  

 

Zpráva byla vyhotovena dne 29.10.2013 ve 2 výtiscích.  

 

S výsledkem kontroly byl seznámen předseda svazku Ing. Petr Lelek.  

 

Revizní komise:  

Mgr. Dagmar Šrytrová ……………………..  

Ing. Karel Bičík ……………………..  

Ing. Luděk Sajdl ……………………..  

Iva Francová, účetní …………………….  

Ing. Petr Lelek, předseda Mikroregionu Jizera …………………….. 
 

 
 

Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku 

obcí „Mikroregion Jizera“ v roce 2013. 

 


