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1. Doložka o vyvěšení a schválení závěrečného účtu
Informace o vyvěšení na úřední desce:
Návrh závěrečného účtu Regionu Poodří byl vyvěšen dle § 17 odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
po dobu 15 dnů na úředních deskách všech členských obcí svazku.
Vyvěšeno: 25. května 2021
Sejmuto: 10. června 2021

Projednání závěrečného účtu:
Dne 10. června 2021 bude návrh závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2020 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 projednáván na valné hromadě
Regionu Poodří.
Členským obcím svazku bude schválený závěrečný účet Regionu Poodří předložen
k projednání v jednotlivých zastupitelstvech obcí a zároveň bude zveřejněný na www
stránkách Regionu Poodří.

V Bartošovicích dne …………………………..

………………………………
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně svazku

………………………………
Ing. Rostislav Recman
místopředseda svazku
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2. Základní informace o Regionu Poodří
Region Poodří

název DSO
IČ
DIČ
ulice, č.p.
PSČ, obec
právní forma
založení

Bartošovice č.p. 1 - zámek
742 54 Bartošovice
dobrovolný svazek obcí
20. 8. 1999

tel:
email:
www stránky

556 720 490
region@regionpoodri.cz
www.regionpoodri.cz

69581762
CZ69581762

Kontaktní údaje:

Složení DSO Regionu Poodří:
Skládá se z části: 20 obcí
Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou,
Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice,
Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné
Orgány svazku : - valná hromada
- pracovní předsednictvo
- předseda svazku
- místopředseda svazku
- kontrolní výbor
Zřizovatelská funkce – svazek nemá žádnou příspěvkovou organizaci
Zakladatelská funkce – svazek je samostatnou právnickou osobou
Předsedkyně svazku:
Místopředseda svazku:

MVDr. Kateřina Křenková
Ing. Rostislav Recman
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3. Údaje o rozpočtovém hospodaření DSO za rok 2020
Dne 2. prosince 2019 byl na úředních deskách členských obcí zveřejněn návrh rozpočtu
svazku na rok 2020, který byl následně dne 17. prosince 2019 projednáván a schvalován na
jednání valné hromady Regionu Poodří.
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl navržen jako schodkový se schodkem ve výši 200 tis. Kč,
celkové příjmy činily 1 071 100,- Kč, celkové výdaje činily 1 271 100,- Kč.
Na valné hromadě došlo k úpravě návrhu rozpočtu na rok 2020 následovně:
- celkové příjmy ve výši 971 100,- Kč,
- celkové výdaje ve výši 1 397 700,- Kč,
- saldo příjmů a výdajů ve výši – 426 600,- Kč,
- financování ve výši + 426 600,- Kč.
Schodek rozpočtu byl krytý zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech, který
k 31.12.2019 činil cca 1,4 mil. Kč.
Schválený rozpočet příjmů představoval nedaňové příjmy ve výši 234 400,- Kč, přijaté dotace
ve výši 636 700,- Kč a převody mezi účty ve výši 100 000,- Kč. Schválený rozpočet výdajů se
představoval běžné výdaje ve výši 797 700,- Kč, kapitálové výdaje ve výši 500 000,- Kč a
převody mezi účty ve výši 100 000,- Kč.
V průběhu roku 2020 došlo na základě rozpočtových opatření č. 1 a č. 2 k úpravě příjmové i
výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 1 055 900,- Kč a rozpočtu
výdajů 1 487 700,- Kč. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání valné hromady
Regionu Poodří dne 23. června 2020 a rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání
pracovního předsednictva dne 8. července 2020.
Rozpočtové hospodaření DSO za rok 2020 bylo ukončeno kladným výsledkem hospodaření
ve výši 132 550,54 Kč, celkové skutečné příjmy činily 961 391,71 Kč, celkové skutečné
výdaje činily 828 841,17 Kč.
Tab. č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč)
Schválený
rozpočet na
rok 2020
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Převody mezi účty
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Převody mezi účty
Výdaje celkem

Rozpočtové
změny v roce
2020

Upravený
rozpočet na
rok 2020

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
uprav.
rozpočtu

0,00
234 400,00
0,00
636 700,00
0,00
871 100,00
797 700,00
500 000,00
0,00
1 297 700,00

0,00
31 433,29
0,00
63 075,00
0,00
94 508,29
187 158,83
471 700,00
0,00
658 858,83

0,00
234 400,00
0,00
821 500,00
0,00
1 055 900,00
1 006 000,00
481 700,00
0,00
1 487 700,00

0,00
202 966,71
0,00
758 425,00
0,00
961 391,71
818 841,17
10 000,00
0,00
828 841,17

0,00%
86,59%
0,00%
92,32%
0,00%
91,05%
81,40%
2,08%
0,00%
55,71%

-426 600,00

-564 350,54

-431 800,00

132 550,54

-30,70%

Financování

426 600,00

564 350,54

431 800,00

-132 550,54

-30,70%

Financování celkem

426 600,00

564 350,54

431 800,00

-132 550,54

-30,70%

Saldo: Příjmy - výdaje
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3.1 Plnění rozpočtu příjmů
Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2020 ve výši 871
100,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 dosáhly příjmy výše
1 055 900,- Kč. Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 961 391,71 Kč. Příjmy byly
splněny na 91,05 % upraveného rozpočtu.
3.1.1 Daňové příjmy
DSO Regionu Poodří nemá žádné daňové příjmy.
3.1.2 Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2020 objemu 202 966,71 Kč, tj. plnění na 86,59 %
upraveného rozpočtu. Přehled plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 2.
Tab. č. 2: Přehled nedaňových příjmů a jejich plnění za rok 2020 (v Kč)
Druh nedaňového příjmu (dle druhového
třídění rozpočtové skladby)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
změny v roce
2020

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
upravenému
rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z úroků (část)
Splátky půjč. prostředků od obecně prosp.sp.

1 000,00
56 000,00
400,00
177 000,00

0,00
31 400,00
33,29
0,00

1 300,00
55 200,00
900,00
177 000,00

1 300,00
23 800,00
866,71
177 000,00

100,00%
43,12%
96,30%
100,00%

Celkem nedaňové příjmy

234 400,00

31 433,29

234 400,00

202 966,71

86,59%

Příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 23 800,- Kč byly naplněny do výše 43,12 %, a
jsou představovány příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví svazku. Nenaplnění rozpočtu
příjmů bylo způsobeno zejména koronavirovou krizí, kdy většina akci byla vládním nařízení
zrušena. Region Poodří pronajímá členským i nečlenským obcím velkoplošný stan a mobiliář
(lavičky a stoly).
V roce 2020 došlo i k úhradě poskytnuté bezúročné půjčky od Destinačního managementu
turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši 177 000,- Kč, která byla
poskytnuta na základě Smlouvy o půjčce ze dne 8. října 2018.
Příjmy z poskytování služeb ve výši 1 300,- Kč jsou tvořeny příjmy za prezentaci firem na
valných hromadách Regionu Poodří.
3.1.3 Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy v roce 2020 nebyly DSO Regionem Poodří realizovány.
3.1.4 Přijaté dotace
DSO Regionu Poodří přijal v roce 2020 dotace v úhrnné výši 758 425,- Kč. Dotace byly
poskytnuty z rozpočtů územní úrovně, tj. z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů
členských obcí. Objemy přijatých dotací v roce 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 3.
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Tab. č. 3: Zdroje poskytnutých dotací v roce 2020 (v Kč)
Druh přijaté dotace (dle druhového
třídění rozpočtové skladby)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
změny v roce
2020

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
upravenému
rozpočtu

Ostatní neinv. Přijaté trasfery ze stát.rozp.
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00
626 700,00
10 000,00

63 000,00
81 800,00
40 000,00

63 000,00
708 500,00
50 000,00

0,00
708 425,00
50 000,00

0,00%
99,99%
100,00%

Celkem přijaté dotace

636 700,00

184 800,00

821 500,00

758 425,00

92,32%

V roce 2020 DSO Regionu Poodří obdrželo následující dotace na realizaci těchto projektů:
PROJEKT „ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ“
V roce 2020 Region Poodří obdržel dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
40 000,- Kč (80% z celkové dotace ve výši 50 tis. Kč) a doplatek dotace k projektu ve výši 10
tis. Kč za rok 2019. Vzhledem ke koronavirové krizi nemohly být realizovány všechny
aktivity svazku, proto nebyla celá výše dotace použita a část poskytnuté dotace ve výši 9 785,Kč byla vrácena v roce 2021 na účet kraje. Předmětem projektu bylo krytí nákladů spojených
s poradenskými a konsultačními službami – manažer a poradce. Celkové náklady na projekt
činily 60 430,- Kč. Z dotace byly hrazeny výdaje ve výši 30 215,- Kč. Podíly obcí k tomuto
projektu činily 50 tis. Kč.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2020
Na valné hromadě DSO Regionu Poodří byly schválené členské příspěvky ve výši 25,- Kč na
občana. Celková výše vybraných členských příspěvků činila 631 425,- Kč.
3.1.5 Finanční vypořádání dotací za rok 2019 a Státní závěrečný účet za rok 2019
Předmětem finančního vypořádání jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
V roce 2020 Region Poodří neobdržel ze státního rozpočtu žádnou dotaci.
Region obdržel pouze dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace byly
řádně vypořádány. Tabulky státního závěrečného účtu za rok 2020 jsou uvedeny v přílohové
části závěrečného účtu.

3.2 Plnění rozpočtu výdajů
Celkové výdaje DSO Regionu Poodří byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2020
ve výši 1 297 700,- Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2020 výše 1 487 700,- Kč,
z toho běžných výdajů 1 006 000,- Kč, kapitálových výdajů ve výši 481 700,- Kč a převodů
mezi účty ve výši 100 000,- Kč (viz tabulka 4).
Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2020 dosáhlo výše 848 841,17 Kč, což představuje plnění
na 53,46 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 81,40 %, kapitálové výdaje
na 2,08 % upraveného rozpočtu a převody mezi účty 20% upraveného rozpočtu.

7

Tab. č. 4: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2020 (v Kč)
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Převody mezi účty
Celkem výdaje

Schválený
rozpočet na
rok 2020
797 700,00
500 000,00

Rozpočtové
změny v roce
2020
208 300,00
-18 300,00

Upravený
rozpočet na rok
2020

Plnění k
31.12.2020

1 006 000,00
481 700,00

% plnění k
uprav.
rozpočtu

81,40%
2,08%
20,00%
53,46%

818 841,17
10 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

20 000,00

1 397 700,00

190 000,00

1 587 700,00

848 841,17

3.2.1 Odvětvové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)
Podrobnější členění běžných výdajů dle odvětvového třídění výdajů uvádí tabulka č. 5,
tabulka č. 6 uvádí podrobnější členění kapitálových výdajů dle odvětvového třídění
rozpočtové skladby. Dle druhového členění výdajů tabulka uvádí tabulka č. 7 a č. 8.
Tab. č. 5: Podrobný přehled výdajů dle odvětvového třídění výdajů (v Kč)
Odvětvové třídění běžných
výdajů (dle § rozpočtové skladby)
Vnitřní obchod
Obecné příjmy a výdaje z fin.
Pojištění funkčně nespecifikovaná
Finanční vypořádání let minulých
Celkem běžné výdaje

Schválený
rozpočet na
rok 2020

653 300,00
4 000,00
13 800,00
126 600,00
797 700,00

Rozpočtové
změny v roce
2020

185 698,43
1 381,40
27,00
52,00
187 158,83

Upravený
rozpočet na rok
2020

861 600,00
4 000,00
13 800,00
126 600,00
1 006 000,00

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
uprav.
rozpočtu

675 901,57
2 618,60
13 773,00
126 548,00
818 841,17

78,45%
65,47%
99,80%
99,96%
81,40%

Tab. č. 6: Podrobný přehled kapitálových výdajů dle odvětvového třídění výdajů (v Kč)
Odvětvové třídění kapitálových
výdajů (dle § rozpočtové skladby)
Vnitřní obchod
Celkem kapitálové výdaje

Schválený
rozpočet na
rok 2020

500 000,00
500 000,00

Rozpočtové
změny v roce
2020

-18 300,00
-18 300,00

Upravený
rozpočet na rok
2020

481 700,00
481 700,00

Plnění k
31.12.2020

10 000,00
10 000,00

% plnění k
uprav.
rozpočtu

2,08%
2,08%

3.2.2 Druhové třídění celkových výdajů (dle rozpočtové skladby)
Tab. č. 7: Druhové členění běžných výdajů za rok 2020 (v Kč)
Druhové třídění výdajů (dle položek
rozpočtové skladby)

Schválený
rozpočet

Rozpočtové
změny v roce
2020

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
uprav.
rozpočtu

Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Ostatní povinné poj. placené zaměst.
Kurzové rozdíly na výdajích
Nákup materiálu
Poštovní služby

89 000,00
5 000,00
31 000,00
1 000,00
20 000,00
500,00

-1 700,00
9 600,00
0,00
0,00
38 700,00
0,00

87 300,00
14 600,00
31 000,00
1 000,00
58 700,00
500,00

71 237,70
9 600,00
24 520,20
0,00
8 635,00
499,00

81,60%
0,00%
79,10%
0,00%
14,71%
99,80%

Služby peněžních ústavů

17 800,00

0,00

17 800,00

16 391,60

92,09%

Nájemné
Konsultační, porad. a právní služby

41 000,00
5 000,00

0,00
95 000,00

41 000,00
100 000,00

37 208,00
60 430,00

90,75%
60,43%
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Služby školení a vzdělávání
Zprac.dat a sl.souvis.s inform.a komu
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy jinde nezařazené
Pohoštění
Věcné dary
Dary obyvatelstvu
Výdaje z FV min.let mezi kraj.a obcí
Platby daní a poplatků stát.rozpočtu
Platby daní a poplatků krajům,obcím

2 700,00
10 000,00
45 500,00
5 000,00
380 600,00
3 000,00
10 000,00
0,00
126 600,00
3 000,00
1 000,00

0,00
0,00
50 900,00
-5 000,00
2 800,00
0,00
-10 000,00
30 000,00
0,00
-2 000,00
0,00

2 700,00
10 000,00
96 400,00
0,00
383 400,00
3 000,00
0,00
30 000,00
126 600,00
1 000,00
1 000,00

2 100,00
9 541,00
36 395,00
0,00
383 355,00
1 800,00
0,00
30 000,00
126 548,00
490,67
90,00

77,78%
95,41%
37,75%
0,00%
99,99%
60,00%
0,00%
100,00%
0,00%
49,07%
0,00%

Celkem běžné výdaje

797 700,00

208 300,00

1 006 000,00

818 841,17

81,40%

Tab. č. 8: Druhové členění kapitálových výdajů za rok 2020 (v Kč)
Druhové třídění výdajů (dle položek
rozpočtové skladby)

Schválený
rozpočet

Rozpočtové
změny v roce
2020

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
upravenému
rozpočtu

Budovy, haly a stavby
Pozemky

250 000,00
250 000,00

-18 300,00
0,00

231 700,00
250 000,00

0,00
10 000,00

0,00%
0,00%

Celkem výdaje

500 000,00

-18 300,00

481 700,00

10 000,00

2,08%

3.2.3 Výdaje dle jednotlivých projektů
VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
Zde řadíme výdaje, které svazek hradí ze svých vlastních zdrojů, popř. z obdržených
členských příspěvků. Celkové výdaje za rok 2020, které byly uhrazeny z vlastních zdrojů
činily 760 176,17 Kč. Jedná se o výdaje označené v rozpočtu ORG 1.
Mezi nejvýznamnější výdaje patřily např.:
· refundace mzdy pracovníka informačního centra Regionu Poodří ve výši
95 757,90 Kč (položky 5019 a 5039),
· poštovné v hodnotě 499,- Kč,
· poplatky z účtu v celkové hodnotě 2 618,60 Kč,
· nájem kanceláře ve výši 37 208,- Kč
· školení ALIS 2 100,- Kč,
· zpracování dat a služby 9 541,- Kč (služby za technické a zákaznické podpory
Smluvní hosting v DC ALIS za rok 2020, RUP za 2020 KEO-W, KEO4 – ALIS)
· pohoštění ve výši 1 800,- Kč (jedná se o pohoštění na valné hromady),
· nákup ostatních služeb ve výši 36 395,- Kč (propagace dle Smlouvy o reklamě
ze dne 21.9.2020 (Pohádková Odra) ve výši 22 530,- Kč, provoz infokiosku na
letišti v Mošnově ve výši 6 tis. Kč a zveřejnění reklamního článku v časopise
5+2 ve výši 7 865,- Kč),
· pojištění stanu a mobiliáře v celkové výši 13 773,- Kč,
· platby daní a poplatků st.rozpočtu a krajům a obcím ve výši 580,67 Kč
· členské příspěvky MAS Regionu Poodří, z.s. 252 570,- Kč a Destinačnímu
managementu Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve výši 126 285,- Kč a
4 500,- Kč členský příspěvek ATIC,
· dary obyvatelstvu ve výši 30 000,- Kč a
· vratka dotace ve výši 126 548,- Kč za projekt „Bezpečná cyklistická doprava
v Poodří), který byl realizován v roce 2019.
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ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POODŘÍ
Jedná se o projekt, který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Celkové náklady
n projekt činily 100 000,- Kč, přičemž celková dotace na tento projekt byla ve výši 50 tis. Kč.
V rámci projektu byly uzavřeny dvě smlouvy na poradenské a konzultační služby – manažer a
poradce Regionu Poodří. Vzhledem ke koronavirové situaci v zemi, nebyly realizovány
všechny aktivity projektu, proto byly skutečné výdaje projektu ve výši 60 430,- Kč, z dotace
byly kryty výdaje ve výši 30 215,- Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 9 785,- Kč byla v
roce 2021 vrácena Moravskoslezskému kraji.
CYKLOSTEZKA ODRA – MORAVA – DUNAJ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Ve schváleném rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na dořešení
majetkoprávních záležitostí týkající se projektu, zejména zřízení věcných břemen, odkupy
pozemků apod. V roce 2020 svazek uhradil pouze výdaje ve výši 10 000,- Kč za vklad kupní
smlouvy za odkup pozemků v Hladkých Životicích. Neinvestiční výdaje ve výši 18 235,- Kč
byly tvořeny výdaji na opravu mostků vybudovaných v rámci tohoto projektu.
PODPORA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VENKOVA V POODŘÍ
V roce 2020 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (semináře,
výměna zkušeností, propagační materiály). Celková hodnota projektu činila 90 tis. Kč.
Vzhledem ke koronavirové situaci v zemi nešlo daný projekt zrealizovat. Z toho důvodu bylo
požádáno o prodloužení termínu realizace projektu do 30. června 2021. Dosavadní celkové
skutečné výdaje činily 0,- Kč.

3.3 Financování
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí
návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového
rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech
v případě přebytkového rozpočtu.
V roce 2019 hospodaření svazku skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši
132 550,54 Kč (saldo příjmů a výdajů). Stav peněžních prostředků na běžném účtu byl
k 31. prosinci 2020 ve výši 1 546 062,84 Kč.
Tab. č. 8: Přehled financování v roce 2020 (v Kč)
Financování

Schválený
rozpočet

Rozpočtové
změny v roce
2020

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2020

% plnění k
uprav. rozpočtu

Změna stavu krátk.postředků na účtu

426 600,00

5 200,00

431 800,00

-132 550,54

-30,70%

Celkem financování

426 600,00

5 200,00

431 800,00

-132 550,54

-30,70%

4. Veřejnosprávní kontrola a finanční příspěvky
DSO provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované
z rozpočtu svazku v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2020 nebyla DSO Regionem Poodří provedena žádná veřejnosprávní kontrola.
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5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Povinnost DSO jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna
v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
právních předpisů, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Regionu Poodří, kterými se zabezpečuje
provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni
31. 12. 2020.
Dne 15. prosince 2020 byl vydán plán inventur na rok 2020, který stanovoval složení
inventarizační komise a termíny provedení inventarizace. Fyzické a dokladové inventury
provedla valnou hromadou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy
majetku a závazků. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem
zachyceného v účetnictví svazku. Výsledkem inventur je celkem 25 inventurních soupisů.
V termínu do 28. ledna 2021 byla inventarizační komisí vydána souhrnná zpráva
o průběhu a výsledků inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2020 (tzv. inventarizační
zpráva), která v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (přebytky ani
manka). Inventarizační zpráva za rok 2020 je součástí závěrečného účtu.
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6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku
Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2020 bylo provedeno dne
12. května 2021 v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření
k datu 30. září 2020 vykonané dne 26. října 2020 pracovníkem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad předal Zprávu o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření, která je
uvedena v přílohové části tohoto závěrečného účtu.
Závěrem této zprávy je konstatováno:
A.1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
za rok 2020 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
A.2. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě - při přezkoumání
hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
A.3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku - dle předložených výkazů lze
konstatovat, že:
a. podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí činí 1,04% (celková hodnota
dlouhodobých pohledávek činila 0,00 Kč)
b. podíl závazků na rozpočtu svazku obcí činí 0,46% (celková hodnota
dlouhodobých závazků činila 275 602,00 Kč)
c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí činí 0,00%
A.4. Rozpočtová odpovědnost svazku obcí - podíl dluhu k průměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky činí 0,00 %.
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7. Přílohy
Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2020
Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020
Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2020
Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2020
Příloha č. 5: Tabulka státního závěrečného účtu za rok 2020
Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31. 12. 2020
Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2020
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Tabulka č. 1b)
k dopisu čj. MSK 9874/2021 ze dne 20. 1. 2021
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2021

Název územního samosprávného celku: DSO Region Poodří

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí
od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2020
(bez organizačních složek státu a státních fondů)
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
Účel úvěru

Výše úvěru

Poskytovatel úvěru

Termín
splatnosti

Úroková
sazba
v%

Způsob ručení

1

2

3

4

5

6

--

--

--

--

NEGATIVNÍ

Celkem

0,00

Vysvětlivky:
Uvádí se výše úvěru nebo půjčky nebo návratné finanční výpomoci přijaté výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze smluv uzavřených v daném roce mezi
obcí/DSO a příslušným peněžním ústavem, případně fyzickou osobou.
Příklad:
a) obec uzavřela smlouvu v roce 2019 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč, v roce 2020 v rámci této smlouvy čerpala 2.000 tis. Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj, protože smlouva nebyla uzavřena v roce 2020,
b) obec uzavřela smlouvu v roce 2020 s max. výší úvěru 4.000 tis. Kč a v témže roce čerpala 2.000 tis. Kč => ve sloupci 2 bude uveden údaj 4.000 tis. Kč, tj. nasmlouvaná výše úvěru v roce 2020.
Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu. V případě potřeby můžete přidat další řádky.
Údaje ve sloupci "Výše úvěru" uvádějte v tis. Kč na dvě desetinná místa. Číselné údaje zapisujte bez teček a mezer (číslo se automaticky přepíše do řádku "Celkem" kde je nastaven vzorec pro součet).
V případě přijatého úvěru v cizí měně uveďte údaj v cizí měně (v tisících na dvě desetinná místa).
V případě, že je tabulka negativní napište do sloupce "Účel úvěru" slovo "NEGATIVNÍ".
Před odesláním tabulky zkontrolujte zda jsou vyplněné údaje "Název územně samosprávného celku, Sestavil, Kontroloval a Datum".
MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně svazku

Sestavil: Iva Jeřábková, 556 720 490, region@regionpoodri.cz

Kontroloval:
556 758 679

(jméno a příjmení, e-mail, telefon, podpis)

(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

8.2.2021
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- i+!. *.=*5(
smlouvy
- */2.+ 6$ )&S'Q@")")@G  *-5. 04!
 6. +*-*2! *-3 -je ze dne
&#$ S$ ")")( . +! *! *.1%!-!/ +*-*2! *-8 -% >*-5+!2A( *+ !- 14 >%!/4!A(
!0/; */2.+5 - *-5. 76!2+; .6!3 !=+!*=6 04! + /T$ +8<= S) O 4!2-+84 *-.!6;
+52B!84 . !284 -209  !2= aci pro%!-. U +% +!-+*-3 B=+ + 14ch Regionu
,0M( /T$ +! +8<= 6 S)$)))(-( !2= 4! %!-. 0 Q&$ &"$ ")")( +;!63 +576+ + !/.
0 ")$ &$ ")"&( B0*  04= ! 0! #$ &$ ")")( *4+2!o .*!*!/ +23 /05 *+ -. 14
dne 17. &"$ ")&R( 76! 0-20 6$ ")-802-00007 ze dne 4. 6. 2020 (=%! + *2-5 04! +! +8<=
6 ?)$)))(-),
+;!63 +576+ %!-. U +% +!-+*-3 B=+ + 144 !E=. ,0U ! 0!
&S$ &$ ")"&( 76! 0-205 6$ ")-007-00023 ze dne 31. &"$ ")") >00  76! 6$ N'"A( 6$ "&-80100005 ze 0! &S$ &$ ")"& >+- 04! +! +8<= 6 R$'#S(-),
- 00!- 6$ " ! 0! &?$ '$ ")") . +!8 -! */2.+;  *-5. 04!
 6.
+*-*2! *-3 -%! 6$ )?N"S@")&N@G ! 0! '$ R$ ")&N  eal= 4= %!-. UV! !6
45-2=*=4- 0+ + ,0U( !0/; 00-. - *!4=I=-+ + 62$ HHH$ */2.+5 >$ /; !/.
0 Q&$ &"$ ")""A( =* +6!; .*!*! %!0 +23 /05 *+ -. -3 0! "Q$ N$ ")")(
- */2.+  !-2/; . +! 0e 2&$ R$ ")") . +! * !*=6 /E!/! .=*=4-3 12*=
,0 - +*-3 +*- $$*$ +! +8<= 6 ""$SQ)( !0/; */2.+5 - E4! + /4= %!-.
"Pohdkov Odra - V%-W 0U( */2.+ *4+2! .*!*!/ +23 /05 *+ -. 14 ! 0ne
&'$ R$ ")") >10 "$NA( 76! 0-205 6. 20-001-)))")  6$ ")-801-))))R' ! 0! ""$ R$ ")") >!0=*
 70A(
- 0+4 */2.+ . +! 0! &#$ &"$ ")") * I5 =4-. *1. +! +8<= 6 Q)$)))(-, =* %!0
+23 /05 *+ -. 14 ! 0! &S$ &"$ ")") +6!; .*!*! >6. 3.10), 76! 0-205 6$ ")-00700020 ze dne 18. 12. 2020 >!0=*A  6$ ")-801-))&&' ! 0! &#$ &"$ ")") >70A(
 4%>@:'   % 
@
- */2.+  02 ! 0! &S$ &$ ")&R . +! * I=/. X*-=E X G !ch Republic, spol. s r. o.
>HF ?S'R'&')A  +! %!-+3 0-./!4!  -4= U,%!-+ 0-./!4! - V! !6
45-2=*=4- 0+ ,0U +! +8<= 6 R&R$)))(- 1! ,X >6 &$&&&$RR)(- s DPH),
- 00!- 6$ & -  . +!8 0! "R$ &&$ ")&R +! +;4= /;5 !/9 !0 02 >02.B! I !
II.b) do 30. 6. 2020,
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+8 + - 2; !0/;. 02 ! 0! "Q$ '$ ")")( 0*.! 0 */2.+5 ! 0! &'$ #$ ")") >00!%-
! 0! &#$ #$ ")")A 09+0. !*2;  *. !0/;. 02 >!/ !2= 4! 0 Q)$ N$ ")"0),
zv!!%; a profilu zadavatele dne 31. 8. 2020,

  6 6
=* %!0
=* %!0
=* %!0
=* %!0

(
+23 /05 *+ -. 14 e dne 23. 6. 2020,
-2 +81. *+ -. 14 ! 0! "Q$ N$ ")")(
+23 /05 *+ -. 14 ! 0! &'$ R$ ")"),
+23 /05 *+ -. 14 ! 0! &S$ &"$ ")").
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2 ;% 4  7:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

  '( -+A1+000 2((  144 >1!4  !A( +! ;  0;%<4 !0=*9 >02! %! -
6$ 128/2000 Sb.),
 '(+B01+0002((   6+84 +=02!4 7 !/4  69( +! ;  0;%<4 !0=*9
>02! %! - 6$ "S)@"))) 1$A(
  '( +-A1+000 2(6   6+84 +=02!4   /;; ;-!84 *.+=*!%44 !0=*9
> 6+ +=02A( +! ;  0;%<4 !0=*9 >02! %! - 6$ "&#@"))) 1$A(
 '(B=3/1991 Sb.(  76!=4+( +! ;  0;%<4 !0=*9 >02! %! - 6$ SNQ@&RR& 1$A(
  5 '( /-01+00C 2(( -!. *! +0;% ;-! .*+! - 6$ SN3/1991 Sb.,
o 76!=4+( +! ;  0;%<4 !0=*9(  ;-!3 +513 76! %!0-y (02! %! +52<-
6$ 410/2009 Sb.),
  5'(B1+0-/2(,  9*1.( !/!4   *. 70%9 !0-2084  04! 2;
*  6.(  69 *4 I09(  69 7 !/4 */*+84 4!2-9(  69
01+284 *+ -9 14   69 !E=24 0 !E=9 *.0B*= >02! %! +52<-
6$ 5/2014 Sb.),
" ?'% %  ;-!3 +513 76! %!0-5( -!3 +!0. 76!=4+ 02! +52<-5
6$ ?&)@"))R 1$( +! ;  0;%<4 !0=*9 >02! %! F!*-3 76! *0rdy),
  5 '( .+.1+00+ 2((   6+3 *-201;( +! ;  0;%<4 !0=*9 >02! %! +52<-
6$ 323/2002 Sb.),
 '(+.1+0-D2(6 +=02!4  6+3 0+;0*= >02! %! - 6$ "Q@")&' 1$A(
 '. 25/2017 Sb.,  *1;. +5184 70%9  76!25 /=+   ! +!!%84 I=4( +!
;  0;%<4 !0=*9 >02! %! - 6$ "S@")&' 1$A(
 '( 134/2016 Sb.,  0+ +!!%84 - !- >02! %! - 6$ 134/2016 Sb.),
  '( +62/2006 Sb.( -- 4!( +! ;  0;%<4 !0=*9 >02! %! -
6$ "N"@"))N 1$A(
 '(AC1+0-+2(( 16*-8 -- >02! %! - 6$ #R@")&" 1$A(
 '(C01+0-+2((  1404 *2!6*!4  0.B*+!4 > k  1404 -44A
>02! %! - 6$ R)@")&" 1$A(
  5'(270/2010 Sb.(  =+!= 4= /%!-.  + -9 >02! %! +52<- 6$ "')@")&) 1$A(
  5 '( 220/2013 Sb.(  B0+44  *4+2+ 76!4 +;!- ;-!84 vybran84
76!4 %!0!- >02! %! +52<- 6$ "")@")&Q 1$A(
  '( ./01+0-B 2(6 o +2<4 0/-4 76=*= ;-!84 */2.+( .+!!%K+ ;4
*/2.+   !E=*. */2.+ > -  !E=*. */2.+A >02! %! - 6$ Q?)@")&S 1$A(
stanovy svaz  5% .
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