KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 70817/2021/jilu
číslo jednací: KUJCK 64207/2022

*KUCBX013CBEL*
KUCBX013CBEL

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
dobrovolného svazku obcí Regionální svazek obcí "Vltava",
IČO 70862168

Přezkoumání bylo vykonáno ve dnech:
02.11.2021 jako dílčí přezkoumání v sídle územního celku
od 11.05.2022 do 23.05.2022 jako konečné přezkoumání na Krajském úřadu Jihočeského kraje
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionální svazek obcí "Vltava" za rok 2021
ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 11.10.2021 Krajským
úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Přezkoumání vykonala:
–

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 305/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Milan Štindl – předseda
Irena Chmelařová – účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, tj. zaznamenání ukazatelů dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona, byl učiněn dne
24.05.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.

Oblasti přezkoumání,
a nedostatky

u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
Byl přezkoumán celý rozpočtový proces, tj. sestavení, obsah, schválení a zveřejňování střednědobého
výhledu rozpočtu, rozpočtu, změn rozpočtu a závěrečného účtu – v této oblasti nebyla zjištěna žádná
pochybení. Stanovená pravidla hospodaření s finančními prostředky byla dodržena. Konkrétní příjmy
a výdaje byly přezkoumány v rámci ostatních předmětů přezkoumání – výběr vzorku k přezkoumání byl
proveden na základě odborného úsudku přezkoumávajícího. Přezkoumané písemnosti jsou uvedeny
v Příloze této zprávy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
ÚC nezřídil žádný peněžní fond.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 2 z 10

Č. j.: KUJCK 64207/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 70817/2021/jilu

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
ÚC nesdružuje žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
ÚC eviduje cizí zdroje ve výši 347.519,39 Kč – tuto částku tvoří krátkodobé závazky (SU 321
Dodavatelé). ÚC nemá žádné dlouhodobé závazky.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec neeviduje žádné příjmy ze zahraničních zdrojů, ani výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů
(odst. XI. a XII výkazu Fin 2 12 M).
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
ÚC přijal do rozpočtu neinvestiční transfery od obcí (pol. 4121) v celkové výši 1.623.000,00 Kč – jedná
se o členské příspěvky, které nepodléhají vyúčtování.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC nedisponoval se svým majetkem.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
ÚC nezadal žádnou veřejnou zakázku.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Prověřením vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH
(viz Příloha zprávy) nebyly zjištěny nedostatky v této oblasti.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
ÚC neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
ÚC nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC nezřídil žádná věcná břemena ke svému majetku.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
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V rámci PH z minulých let nebyly identifikovány žádné významné chyby, nedostatky a rizika v oblasti
účetnictví. Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a dalších předpisů byly
ověřeny v rámci ostatních předmětů PH – vybraný vzorek viz doklady uvedené v Příloze zprávy.

C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ....................................................... 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 5,08 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne:24.05.2022

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Jana Hůlková

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh
se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1
písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn na úřední desce svazku: Datum vyvěšení: od 11.12.2020
do 31.12.2020 (doloženo výpisem z úřední desky)
• Zveřejnění na ÚD členských obcí od 11.12. do 31.12.2020 – doloženo Potvrzením o zveřejnění
opatřené podpisy starostů členských obcí
Rozpočtová opatření
• ke dni dílčího PH nebylo schváleno žádné RO
Schválený rozpočet
• ROZPOČET NA ROK 2021 schválen jako přebytkový:
• Projednání rozpočtu korespondenčně – doloženo Zápisem ze 4. korespondenční valné hromady
ze dne 31.12.2020
• PŘÍJMY: 6.631.670,00 Kč
• VÝDAJE: 6.626.000,00 Kč
• FINANCOVÁNÍ:
• Pol. 8115: 5.670,00 Kč
• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách svazku (do 30 dnů ode dne
jeho schválení): od 05.01.2021 (doloženo výpisem z úřední desky města Větřní)
• Součástí rozpočtu je rozpis základních členských příspěvků na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2024, schválen na Valné hromadě dne 12.12.2019
• Schválený dokument zveřejněn dle zákona (doloženo výpisem z úřední desky)
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) na roky: 2021–2024
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách svazku: od 11.12.2020 do 31.12.2020 (doloženo
výpisem z úřední desky)
• Projednání NSVR korespondenčně – doloženo Zápisem ze 4. korespondenční valné hromady ze dne
31.12.2020
• Dlouhodobé závazky: 0,00 Kč
• Dlouhodobé pohledávky: 0,00 Kč
• Schválený SVR:
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách svazku od: 05.01.2021 (doloženo výpisem z úřední
desky)
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na internetových stránkách svazku (nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO): od 04.06.2021 do 22.06.2021
• Zveřejnění na ÚD členských obcí doloženo Potvrzením o zveřejnění opatřené podpisy starostů
členských obcí: vyvěšeno od 07.06.2021 do 22. 06.2021
• Projednání závěrečného účtu – usnesení valné hromady ze dne: 22.06.2021, výrok: souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad
• Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem: nebyly zjištěny chyby
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách svazku
(do 30 dnů ode dne jeho schválení) od: 07.07.2021 dosud (doloženo výpisem z úřední desky)
Bankovní výpis
• ČSOB č. 2021/1 – Počáteční zůstatek: 941.715,94 Kč
• ČSOB č. 2021/1 – Počáteční zůstatek: 941.715,94 Kč
• ČSOB č. 2021/3
• Kreditní obrat ze dne 01.03.2021, EKO-KOM, a.s., Částka: 1.262.744,00 Kč – UD č. 10007 ze dne
01.03.2021, Popis: tříděný odpad 4.Q 2020, 1.262.744,00 Kč (par. 3725/pol. 2111)
• Debetní obrat ze dne 04.03.2021, Služby města Český Krumlov, Částka: 250.263,71 Kč – UD č.
10008 ze dne 04.03.2021, Popis: svoz separovaného odpadu, Částka: 250.263,71 Kč (par. 3725/pol.
5169)
• Debetní obrat ze dne 04.03.2021, FCC České Budějovice, s.r.o., Částka: 27.047,53 Kč – UD č. 10009
ze dne 04.03.2021, Popis: svoz a likvidace separovaného odpadu, 27.047,53 Kč (par. 3725/pol.
5169)
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•

Debetní obrat ze dne 04.03.2021, FCC České Budějovice, s.r.o., Částka: 27.483,13 Kč – UD č. 10010
ze dne 04.03.2021, Popis: svoz a likvidace separovaného odpadu, 27.483,13 Kč (par. 3725/pol.
5169)
• Debetní obrat ze dne 05.03.2021, Částka: 1.140,00 Kč – UD č. 10011 ze dne 04.03.2021, Popis:
zálohová daň, 1.140,00 Kč (par. 3725/pol. 5021)
• Debetní obrat ze dne 05.03.2021, Částka: 525,00 Kč – UD č. 10012 ze dne 05.03.2021, Popis:
srážková daň, 525,00 Kč (par. 3725/pol. 5021)
• Debetní obrat ze dne 05.03.2021, Částka: 2.975,00 Kč – UD č. 10013 ze dne 05.03.2021, Popis:
odměna Ing. Renata Pešlová, 2.975,00 Kč (par. 3725/pol. 5021)
• Debetní obrat ze dne 05.03.2021, Částka: 6.460,00 Kč – UD č. 10014 ze dne 05.03.2021, Popis:
odměna 1/2021 za účetnické práce, Částka: 6.460,00 Kč (par. 3725/pol. 5021)
• Debetní obrat ze dne 05.03.2021, Služby města Český Krumlov, Částka: 365.414,00 Kč – UD č.
10015 ze dne 05.03.2021, Popis: platba za dotřídění, Částka: 365.414,00 Kč (par. 3725/pol. 5169)
• Debetní obrat ze dne 08.03.2021, Částka: 2.048,00 Kč – UD č. 10016 ze dne 05.03.2021, Popis:
policový regál KALAX, Částka: 2.048,00 Kč (par. 3725/pol. 5137)
• Debetní obrat ze dne 08.03.2021, Služby města Český Krumlov, Částka: 254.388,41 Kč – UD č.
10017 ze dne 05.03.2021, Popis: svoz separovaného odpadu, Částka: 254.388,41 Kč (par. 3725/pol.
5169)
• Kreditní obrat ze dne 08.03.2021, obec Mojné, Částka: 21.099,50 Kč – UD č. 10018 ze dne
08.03.2021, Popis: členský příspěvek RSOV – 1. část, 21.099,50 Kč (pol. 4121, org. 2026)
• Kreditní obrat ze dne 29.03.2021, město Český Krumlov, Částka: 318.787,00 Kč – UD č. 10036 ze
dne 29.03.2021, Popis: členský příspěvek RSOV – 1. část, 318.787 Kč (pol. 4121, org. 2008)
• --• ČSOB č. 2021/9
• Kreditní obrat ze dne 24.09.2021, EKO-KOM, a.s., Částka: 1.308.036,00 Kč – UD č. 10085 ze dne
24.09.2021, Popis: tříděný odpad 2.Q 2021, 1.308.036,00 Kč (par. 3725/pol. 2111)
Faktura
• DOŠLÉ FAKTURY:
• DFA č. 0240171763 ze dne 31.01.2021, Dodavatel: FCC Č.B., s.r.o., prov. Č.B., Označení dodávky:
za svoz a likvidaci separovaného odpadu z obcí Dolní Třěbonín a Chlumec za 1/2021, Celkem
k úhradě: 19.873,33 Kč
• Předpis závazku (518): UD č. 1 ze dne 04.02.2021, 19.873,33 Kč
• --• DFA č. 210055 ze dne 04.02.2021, Dodavatel: Služby města Český Krumlov s.r.o., Označení
dodávky: dle příloh za svoz separovaného odpadu, Celkem k úhradě: 250.263,71 Kč
• Předpis závazku (518): UD č. 2 ze dne 08.02.2021, 250.263,71 Kč
• Úhrada závazku: BV č. 2021/3, debetní obrat ve výši 250.263,71 Kč ze dne 04.03.2021 – UD č.
10008 ze dne 04.03.2021
• --• DFA č. 21085 ze dne 12.04.2021, Dodavatele: Mgr. Jan Aulický, Advokát, Označení dodávky: právní
služby - zast. při jednání s obcí Chvalšiny, Celkem k úhradě: 3.630,00 Kč
• Předpis závazku (518): UD č. 8 ze dne 12.04.2021
• --• DFA č. 210014 ze dne 12.07.2021, Dodavatele: restaurace slavie, Větřní, Označení dodávky:
občerstvení, Celkem k úhradě: 3.825,00 Kč
• Předpis závazku (513): UD č. 15 ze dne 12.07.2021, 3.825,00 Kč
•
• K 31.12.2021 PŘIJATO CELKEM 30 FAKTUR v celkové částce plnění: 4.605.254,24 Kč – UHRAZENO:
4.605.254,24 Kč
Faktura
• VYSTAVENÉ FAKTURY:
• VFA č. 12100001 ze dne 01.02.2021, Odběratel: EKO-KOM a.s., Označení dodávky: za zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů – tříděný odpad 4.Q 2020, Celkem k úhradě:
1.262.744,00 Kč
• Předpis pohledávky (311, 602, 388): UD č. 50001 ze dne 01.02.2021
• --• VFA č. 12100002 ze dne 19.03.2021, Odběratel: Městys Křemže, Označení dodávky: členský
příspěvek RSOV 2021–1. část, Celkem k úhradě: 68.582,00 Kč
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•
•
•

Předpis pohledávky (348, 672): UD č. 50001 ze dne 01.02.2021
--VFA č. 12100040 ze dne 31.08.2021, Odběratel: EKO-KOM a.s., Označení dodávky: za zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů – tříděný odpad 2.Q 2021, Celkem k úhradě:
1.308.036,00 Kč
• Předpis pohledávky (311, 602, 388): UD č. 50001 ze dne 01.02.2021
• CELKEM VYSTAVENO 43 FAKTUR (členské příspěvky a zajištění zpětného odběru odpadů), Celkový
vyfakturovaná částka: 6.835.179,00 Kč
Hlavní kniha
• 9/2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• k 31.12.2021
• Inventarizační zpráva ze dne 14.01.2022 - nebyly zjištěny inv. rozdíly
• Inventurní soupisy:
• 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, zjištěný účetní stav: 280.000,00 Kč, zjištěný skutečný
stav: 280.000,00 Kč
• Přírůstky v r. 2021:
• --• 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, zjištěný účetní stav:
1.198.040,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.198.040,00 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• --• 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 3.741.802,50 Kč, zjištěný skutečný
stav: 3.741.802,50 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• --• 321 Dodavatelé: zjištěný účetní stav: 347.519,39 Kč, zjištěný skutečný stav: 347.519,39 Kč
• DFA č. 29, Název dodavatele: FCC České Budějovice s.r.o., Celkem k úhradě: 27.483,13 Kč,
Splatnost: 14.01.2022
• DFA č. 30, Název dodavatele: SLUŽBY MĚSTA s.r.o., Celkem k úhradě: 320.036,26 Kč, Splatnost:
19.01.2022
• --• 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 1.200.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav:
1.200.000,00 Kč
Kniha došlých faktur
• k 30.09.2021 – svazek přijal 19 dodavatelských faktur
Kniha odeslaných faktur
• k 30.09.2021 – k 30.09.2021 bylo vystaveno 40 faktur v celkové fakturované částce 5.506.554,00
Kč, k 30.09.2021 nebyl zaplacen příspěvek obce Kájov ve výši 53.568,00 Kč (datum splatnosti
21.09.2021 – uhrazeno v 10/2021)
Příloha rozvahy
• k 30.09.2021, k 31.12.2021
Rozvaha
• k 30.09.2021, k 31.12.2021
Účetní doklad
• UD č. 80001 ze dne 28.02.2021, Popis: předpis odměn únor, Částka: 12.765,00 Kč
Účetnictví ostatní
• Podklady pro schválení účetní závěrky:
• Rozvaha k 31.12.2020
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
• Příloha k 31.12.2020
• Inventarizační zpráva k 31.12.2020
• Schválení účetní závěrky – usnesením valné hromady ze dne 22.06.2021
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 22.06.2021
• Stavová zpráva do CSUIS: ze dne 12.07.2021
• Přeúčtování HV ve výši 573.580,09 Kč – UD č. 75001 ze dne 30.06.2021 (upozornění na dodržení
okamžiku uskutečnění účetního případu=den schválení ÚZ)
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 30.09.2021, k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
• k 30.09.2021, k 31.12.2021
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
• Stanovy Regionálního svazku obcí Vltava ze dne 11.12.2009
• Příloha č.1 – seznam členských obcí RSOV s počtem hlasovacích práv (celkem 18 obcí, celkem počet
hlasů: 35)
• Orgány sdružení:
• čl. Orgány sdružení
• a) valná hromada
• b) představenstvo
• c) dozorčí rada
•
• Členské obce RSOV:
• 1.Bohdalovice
• 2. Brloh
• 3. Český Krumlov
• 4. Dolní Třebonín
• 5. Holubov
• 6. Chvalšiny
• 7. Kájov
• 8. Křemže
• 9. Mirkovice
• 10. Mojné
• 11. Nová Ves
• 12. Přídolí
• 13. Přísečná
• 14. Srnín
• 15. Světlík
• 16. Větřní
• 17. Zlatá Koruna
• 18. Chlumec
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Dle bodu 1 vnitřní směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu: o nákupu do výše 50.000,00 Kč
rozhoduje předseda představenstva
• V roce 2021 neproběhlo žádné výběrové řízení.
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice č.1/2020 k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji a k datu účetní závěrky –
schválena Valnou hromadou dne 30.06.2020, účinná od 01.07.2020
• Vnitřní směrnice – postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – schválena Valnou
hromadou ze dne 29.06.2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
• Zápis z XLI. řádné valné hromady RSOV, konané ve Větřní dne 16.12.2021
• Usnesení:
• 1. návrh rozpočtu na rok 2022 ve výši příjmů 5.817.380,00 Kč a výdaje ve výši 5.686.000,00 Kč,
předpokládaný přebytek je 131.380,00 Kč
• 2. SVR na období 2022-2025
• 3. rozpočtového opatření (zvýšení příjmů: o 203,91 tis. Kč a snížení výdajů ve výši 414,23 tis. Kč
• 4. výše členských příspěvku na rok 2022 stanovených jako součet ztráty za jednotlivé obce za rok
2021 a počtu obyvatel trvale hlášených k pobytu v obci k 01.01.2021
• 5. dodatek č. 14 ke smlouvě o spolupráci kdy se stanoví poměr svezeného komunálního odpadu
k třídění a dotřídění, a to domácnosti 84 %, podnikatelé zapojení do systému obcí 16 % (včetně
města Český Krumlov)
• 6. cenu za svoz tříděného odpadu ve výši 45 Kč/km a 220 Kč/ čtvrt hod.
• 7. vyřazení 2 ks kontejneru typu AVIA z důvodu úplného opotřebení z majetku RSOV
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Usnesení valné hromady
• Usnesení řádné valné hromady Regionálního svazku obcí Vltava konané 22.06.2021
• – volba členů představenstva a dozorčí rady
• – projednání závěrečného účtu obce za rok 2020 bez výhrad
• – schválení účetní závěrky za rok 2020
• – schválení úhrady ztráty třídící linky za rok 2020 ve výši 628.920,00 Kč
• – navýšení ceny svozu odpadu od 01.07.2021 v části za 1/4 hodinu stání na 200,00 Kč
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