
ZÁPIS 

O kontrole hospodaření s majetkem SOS a jeho finančními prostředky za rok 2019 

 

Mikroregion- Svazek obcí Strakonicka 

1. Kontrolu provedla: Jana Uhriková 
2. Kontrolovaný subjekt: Svazek obcí Strakonicka 
3. Místo kontroly: Sídlo Svazku obcí Strakonicka, Sousedovice 23 
4. Cíl kontroly: kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky SOS za rok 2019 
5. Kontrola provedena 10.1.2020 
 
Kontrolní zjištění: 

 Předmětem kontroly byla věcná správnost vynaložených prostředků  za rozpočtový rok 2019. 

SOS neobdržel žádnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu, resortních ministerstev, nebo jiných 

státních fondů.  

1. Návrh rozpočtu SOS na rok 2020 byl předložen VH dne 19.11.2019, poté byl zveřejněn 

v jednotlivých členech obcí od 20.11.2019 do 5.12.2019. Dne 5.12.2019 VH schválila 

rozpočet na rok 2020, usnesením číslo 02/05/19. Poté byl schválený rozpočet zveřejněn na 

úřední desce a webových stránkách. 

2. Závěrečný účet SOS byl předložen VH dne 7.5.2019, poté byl zveřejněn v jednotlivých 

členských obcí od 15.5.2019 do 18.6.2019. Dne 18.6.2019 byl schválen VH usnesením číslo 

02/02/19 a následně byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách v jednotlivých 

členských obcí. Návrh ZÚ je přiložen u zápisu č. 01/2019 ze dne 7.5.2019 a schválený ZÚ je 

přiložen u zápisu č. 02/2019 ze dne 18.6.2019. 

3. Namátkou byla vybrána kontrola rozpočtové změny číslo 3/2019. Předsedkyně SOS 

schválila RZ č.3/2019 dne 30.9.2019, která byla předložena VH dne 19.11.2019 usnesní  

č. 04/04/19. RZ byla zveřejněna od 1.10.2019 do 31.12.2019. RZ je přiložena u zápisu ze 

dne 30.9.2019. 

Právní předpisy: kontrolou nebylo zjištěno porušení účetních standardů a platných předpisů. 

Nedílné přílohy zápisu: 

1.  Návrh rozpočtu a schválený rozpočet na rok 2020, potvrzení o zveřejnění návrhu rozpočtu a 

schváleného rozpočtu na rok 2019 

2.  Potvrzení o zveřejnění ZÚ za rok 2018 

3. Potvrzení o zveřejnění RZ č.3, RZ č.3/2019 

Se zápisem z výsledku kontroly byla seznámena předsedkyně SOS p. Irena Uhlířová 

V Sousedovicích dne 14.1.2020 

 

 

…………………………………………………………………….   …………………………………………………………………….. 

Irena Uhlířová, předsedkyně SOS      Jana Uhriková, kontrolor SOS 


