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Zpráva
o v,ýsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Sdružení obcí Bílovecka, lC,: 70914í-25 za fok 2017

Na základě písemné žádosti ze dne 16. 5, 2017 provedla kontroln í sku pina ve složeníj

dne 22, 5, 2018 přežkoumáni hospodaření dobrovo ného svazku obcí kdatu 31, 12, 2017, rnístem provedení
piezkoUrnání hospodaření by Nlěstský úřad Bíovec,

Kontro ní Úkon, jímŽ byo přezkoumání zahájeno| doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
za rok 2017 dne 28.8, 2017,

Poslední kontroLní úkon předcháZející Vyhotovení ZpráVy: rekapit!lace provedeného přezkoumání 5e zástupci
dobrovo]ného svazku obcídne 22, 5, 2018,

Zástupci dobrovolného svazku obcípřítomni při realizacidílčího přezkournáníhospodařenlI
Nlgr, Pavel ívrva, předseda

silvie Balharová, refeřent finančního odboru

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rck 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č. 420/2004 sb., o přezkoumáVání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jén zákon č, 42ol2oo4 sb.) a V návaznosti na dfičí přezkoumání
hospodaření vykona né dne 14. 9, 2017 kontroln í skupinou Ve složení:

, Ing, Eva Hubinková

Kontrolní skupina Funkce Pověř€ní č.
Identifikační

karta č.
Inq, l4artin Hajduk kontrolor pověřený řízením 615/03l2017 2909
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Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovotného svazku obcí (dáte jen 
"svazek 

obcí") bylo prováděno

..i.á"" i]"-"á"i"a"iícíct právníclr přeapisů, souvisejících s činností orgánů svezku obcí!

1, zákon č. 128/2ooo sb., o obcich (obecní zřízení), Ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

č. 128/2000 sb,),

2. zákon č. 25ol2ooo sb., o rozpočtových pravidlech úzémních rozpočtů, Ve zněnipozdějŠich předpisŮ

(dálejen zákon č. 250/2000 sb.),

3. zákon č. 218/2ooo sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisŮ
- 

i.rpott*a pr*iala), Ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,zákon 

t,.21812000 Sb,),

+. Jkon t. sos/rsgi su., o úč"tni.tui, u" zně;i pozdějších předpisů (dále jen zákon č, 563/1991 sb,),

u, nvr,ra;ka č. 4aolzoog sb,, kteíou se provádějí některá ustanoveni zákona č, 563/1991 sb,,

o účetnictvl ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotlry (dále jen whláška

č. 410/2009 sb.),

o. ,,rvtialu t. sáo14 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnoceníplnění- 
;áíh" rozpočtu, rozpočtů státnh; fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů

dobrovolných svazků obcí a rozpočtů neqtnátnkh rad regionů soudžnosti (dále jen vyhláška

č. 5/2014 sb.),

z. ě""te lt"tiÍ"t"ndardy pro některé vybrané účetnijednotky, které vedou, účetnictví podle vyhlášky
' ' i oiórroog 

't,, "e 
zněnipozdějších předpisů (dále jen české úcetni standardy),

8. Whlášká é, g23l2oo2 sb., o rozpočtwé sktadbé, v" ,nění pozdějšich předpisů (dále jen vYhláŠka

č,32312002 sb,,),
g. ákon é,23l2Ó17 sb,, o pravidlech rozPočtové odpovédnosti (dále jen zákon č, 2312017 sb,),

10, zákon č. 25l2or7 sb.| o sběru vyuraných údajů pro účely monitorováni a řízeni Veřejných financí,

Ve lněni po7déjiich předpisů (dále jen 7ákon č,2512017 sb,),

rr. ,ár."" iirsnizori sO., o zaaávani veře;ných zakázek (dále jen zákon c, 134/2016 Sb,),

ii, ,ii." ;. zézlzooo,sa,, zákonk iráce, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

č.26212006 sb.),

B. Áoi é,89l2Í;a2 sb., občanský zákoník (dále jen zákon č, 89/2012 sb,),

14. ákon č, golzoL| sb,, o olcrroanicn společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

(dále jen zákon č. 90/2012 sb,),

15, vyhláška č. 27ol2o1o sb., o inventarizaci majetku a záVazků (dále_jen Vyhtáška č, 27012010 sb,),

16. vyhláška č.22ol2o13 so., o požadavcicn na schvalování účetních záVěrek někteních vybraných

účetních jednotek (dále jen vyhláška č, 22012013 sb,),

17. zákon č. 34ol2o15 sb,, o zvláštních podminkách účinnoďi některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluV) (dále jen zákon č, 340/2015 sb,),

18. stanovy svazkú obcí a další vnitřní předpisy,

KoN/13557/2017/samsp, Zn,: \
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 42ol2oo4 sb,l

plněnipříjmů a Výdajů rozpočtu Včetně peněžních operacú §ikajících se rozpočtových prostředků,
finanČní operace, §rkající se tvorby a použ tí peněžních rondů,
nák]ady a Výnosy podnjkatelské činnosti svazku obcí,
peněžní operace, týkající se sdr!žených prostředků,
finanční operace, ďkající se cizich Zdro.]ů,
hospodaření a nakládání s prostředky posk}tnutými z Národního fondu a sdašími prostředky
ze zahraniČi poskytnutými na základě mezinárodních sm]uV,
Vyúčtovánia Vypořádánífinančních Vztahů ke státnírnu rožpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rožpočtům, ke státním fondům a k dalšírn osobám,
nak|ádánía hospodaření5 majetkem Ve Vlastn ictvÍ svazku obci,
nakádánía ho§podařenís ma]etkern státu, 5 nímž hospodařísvazek obcí,
ZadáVánía us kutečň oVá n í Veře] ných Zakážek,
tlav ooh edáV.. a ,dvd,/.ť ó ra\ldoar c 1i nl
ručeníza ZáVazky fyzických a práVnických osob,
Zastavováni movjÝch a nemovilri,ch VěcÍVe prospěch třetích o5ob,
žřizováníVěcných břemen k majetku svazku obci,
účetnictví vedené svazkem obci,
oVěřoVání poměr! dluhU úZemního celku k průměru jeho přfmů za pos]ední4 rozpočtované roky,

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

dodržování povrnnoslí stanovených zVáštními práVnirni předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření svazků obcí, o hospodaiení 5 jejich ma]etkem, o účetnictvía o odrnenovanl,, soL] tsd! hospodaření s finančními prostředky Ve srovnání s rozpoČtem,, dodrženi úče]u poskytnuté dotace nebo náVratné finanční Výpomoci a podmínek jejich použití,_ věcné a formá níspráVnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za řok 2017 nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

B, Přijeti a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhl€dem ktomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, nebyl wazek obcí povinen přljmout opatření k nápravě.

B.2 vzhledem k tomu. že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31, 8. 2ou nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatř€ní k nápravě



Dle informaci poskytnutých zástupci svazku obci, v piezkoumávaném období svazek obcÍ|
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svém VlastnictvíVe píospěch třetích osob,

- 
""rráli"!..ibr",eno 

k majetku ve svém vlastnlctví,

čj.,

C,Závér

c,l Při přezkoumání hospodafuní dle §

. nebyly dle § 10 odst, 3 písm, a)

1,1sK 72176l2018 sp. zn I KoN/13557/2017lsam

2 a § 3 zákona č. 42ol2oo4 sb, za rok 2017

ziišĚny chyby a nedoďatky,

c.2 tdentifikace rizik Wplývají,ích ze zjištěni uvedéných ve zpťávě

- pn přezkoumání n:"o:11:l.í,:I"1"r,"?""r,"Tx"*Ťá rizika, která bY

neqativni dopad na hospodaren

c.3 Podíly pohledávelÝ závazků a zastávéného majetku

- Dodil pohledávek na rozpočtu svazku obcí- 
Ž.r'*Jř'i,O*o dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)

. i"iii.auu"r,O n" -zpočtu svazku obcí

H;";il-oJnotaiiáunodoUých závazků činila Kč 0,0O)

i;i"":;;ffiň;J"'ku n; celkovém majetku svazku obcl

c.4 Rozpočtová odpovědnost 9vazku obcí

- podíl dluhu k průměru přiimů za poslední 4 rozpočtové řoky

mohla mít

o,00 o/o

7,64 o/o

0,00 o/o

0,0O o/o

přezkoumání hospodaření

V této zDíáVě jso! zapracovány VýsledkY uvedené V zápisl,] o výsledkLl dílčiho

iň,ií ř"LÉ"Žr" JÍaiho přezkoumání hospodaření svazkll obci,

ZpráVa nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánŮ,

Všechny zapůjčené dokurnenty byly svazku óbcíVráceny,
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Tato zpráva o v,ýsledku př€zkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněnim zpřávy se stáVá v případě, že svazek obcí nevyužij€
možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 pí§m. d) zákona č. 42ol2oo4 sb.
stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci svažku obcí proh]ašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmělu přezkoumání
a o oko nostech Vztahujících se k němu.

Ing. Nlarlrn HajdUk,
kontrolor pověřený řízením

se zprávou byl seznámen a steinopis Dřevzal:

11gr, Pavel 1,1rva,

předseda svazku obcí

zoráva byla zpracována ve 2 v]ýtiscich,
Prvopi5 pro odbor podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu tYoravskos ezikého

kraje
stejnopi5 pro svazek obcí

seznam předložených dokladů
rozpočtový Výhled na obdobi2016 2019,
rozpočet na rok 2017, usnesení Valné hromady Ze dne 20, 12. 2016 (č, VH/29/17B), písemnosti
dok]ádající zveře]nění návrhL] rozpočt! na úřednich deskách čenských obcí a způ.obem umožnuj clrn
dálkový přístup,
rozpočtové opatřeni č, 1/2017, usneseníVa né hromady že dne 9. 2, 2017 (č, VH/30/18B),
rozpočtové opatření č. 2/2017, usnesení Valné hromady ze dne 4, 4. 2aý G. v1l31l1g6),
rožpočtové opatřeni č, 3/2017 (Zveřejněno na internetových stránkách svazku obci dne 15. 2. 2017),
usneseni Va né hromady ze dne 19, 9, 2ol] (č. válBlzas),
rozpočtové opatření č. 4/2017 (zveřejněno na internetov\i,ch stránkách svazku obcídne 11, 4, 2017),
usnesení Valné hrornady ze dne 7. 12.2017 (č. vHl34l2t3),
záVěrečný účet za rok 2016, usnesení Valné hroínady Ze dne 20, 6. 2017 (č, VH/32/199), pisemnost]
dokládají,.í zveřejněni náVrhu záVěrečného účtu Včetně zprávy o VýsledkU přezkoumání hospodařeni
za rok 2016 na úřednich deskách a internetových stránkéch čenských obcí,
pisemnosti k inventarizaci ma]etku a 2áVazkŮ k 31. 12. 2aů,
výtaz rozva"a <e 

"aveny 
k ]].8,20' 'V |.

Vý^al lolvónd se\lavený l Jl. 1'. 20l / JLl,
VýkaZ pří]oha sestavený k 31, 12, 2017 V Kč,
Výkaz pro hodnoceníplněnirozpočtu FIN2 12lvlsestavený k 31. 8. 2017 V Kč,

wýtv.msk,cz
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\.ikaz pro hodnoceni p]nění rozpočtu FlN2,12!] sestavený k 31, 12,201] ý Kč,

VýkaZ zisku a Ztráty sestavený k 31,8,2017 V Kč,

dla,lis^u d 1raLy,e\tav,ly k JL ]2, 20l7V t,Č,

"i"in, 
aotL"ar., 6101 , é. 6105 Za obdobI od 6, 1, 2017 do 31, 1,2077, č- 6201, č, 6209 za období

oÁ,,r. r. roi, do zB.2.2ar7, č. 6301 - č, 6310 Za období od 8, 3, 2017 do 31,3,2a77, č,64al

č'6403zaobdobíad26,4.2017do30'4'2017,č'6501ač.6502Zedn€31'5'2017,č'6601
- č,6606 ze dne 30.6,2017, č,6701 a č, 6702 z:e dne 31, 1,2aý, č,6801 -Č,6804zaobdobí

"o 
,č. ,, -, - ,r, 8, 2017 a č, 8001 , č, 8003 za obdobíod 31, 3,2017 do 30, 6, 2017,

směrnice k Zajištění účetnictví účinná od 1, 1, 2012,

podpisové Vzoíy účinné od 1, 1, 2017,
'urn"."níuu 

né t ro.udy ze dne 20, 6, 2016 (č. VH/32l2o1, schválení účetnízávěrky k 31, 12, 2016),

zpráVa kontrolního Výboru ze dne 24,3, 2017,

sp, Zn, I KoN/13557/2017/sam

\$§!,nTk cz


