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cll stejnopis č' 2

dne 5. 3. 2012 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k 31' 12. 2011'

l'4ísto provedení přezkournání hospodaření: l'4ěstský úřad Bí|ovec'

Přezkoumání hospodařenÍ dobrovolného svazku obcí za rck 2011 bylo provedeno V rozsahu stanoveném
zákonem č' 42012004 sb', o přezkoumávání hospodaření územních samospráVných celků a dobrovolných
svazků obcí ve Žnění pozdějších předpisů (dá]e jen zákon č' 42012004 sb') a v návaznosti na dílčí přezkoumání

hospoda řen í lykona né dne 15. 9. 2011.

Zpráva
o v'ýsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Sdružení obcí Bílovecka, Ic| 7o9L4125 za rok 2011

Na základě písemné žádosti ze dne 11. 5' 2011 provedla kontrolnískupina ve složeníi

. :--.: ,) lvý ý'k_morarskosl€zsky'cz

Jméno' příjm€ní Funkce Pověření č'
Identifikační

kaÉa č.
Inq. 14iroslava sléqrová kontrolor DověřenÝ řízením 44O/03/2011 2569
Ino' Eliška švaňoVá kontrolor 441103/2011 2136
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Přezkoumání hospodaření dobÍovolného svazku obcí (dále jen ,'svazék obcť) bylo prováděno
zejména dle nás|edujících právních předpiso' souvisejících s činností ořgánů svazku obcí|

1. zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č' 12Bl2000 sb.)'

2, zákon ě' 25ol2o00 sb., o rozpočto\^ých pravidlech územních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č' 250/2000 sb'),

3. zákon č. 563/1991 sb., o účetnictvi ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č' 563/1991 sb'),
4. vyh|ášká č. 41ol2oo9 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb',

o účetnictví, Ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotlq (dále jen Vyhláška
č. 410/2009 Sb.),

5. whláška č' 449l2oo9 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů' rozpočtů územních samospráVných celků, rozpočtů
dobrovo]ných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen lyhláška
č' 449/2009 sb,),

6' čéské účetní standardy pro některé !rybrané účetníjednotky, které vedou účetnictví podle \Yhlášky
č. 41ol2oo9 sb' (dálé jen české účetnístandardy),

7' vyhláška č' 3z3l2oo2 sb', o rozpočtové sk]adbě, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen !ryhláška

č' 3B/2a02 sb,),
B' zákon č. 73712006 sb', o veřejných zakázkách, ýe Žnění pozdějších předpisů (dále jen zákon

č. 13z2006 sb'),
9' zákon č. 262/2006 sb', zákoník práce, ve znění pozdějších předpjsů (dále jen zákon

č' 26212006 sb'),
10. žákon č. 40lL964 sb., občanslcý zákoník, Ve znění pozdějšich předpisů (dále jen zákon

č. 40/1964 sb.),
11' zákon č. 513/l991 sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšith předpisů (dále jen zékon

č.513/1991 sb'),
12. whláška ě' 27ol2010 sb,, o jnventarizaci majetku a záVazků (dálejen vyhláška č' 27ol2010 sb'),
13' stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy'
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s s 2 zákona č. 42ol2004 sb.:

' plněnípřímů a Výdajo rozpo&u včetně peněžních operací, b/kajících se rozpočto\"ých prostředků,

' finančn í operace, t'íkající se tvorby a použití peněžních fondů,
_ náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí
_ peněžní operace, býkajícíse sdružených prostředků a cizích zdrojů,
_ hospodaření a nakládání s prostředky poskÉntr\imi z Národního fondu a s da|šími prostředky

ze zahraničí poskytnuými na základě mezinárodních smluv,
_ lryúčtování a vypořádání finančních Vztahů ke státnímu rozpo&u, k rozpo&ůrn krajů, k roŽpočtům obcí,

kjiným rozpočtům, ke 5tétním íondům a k dalšírn osobám,
_ nakládáni a hospodaření s majetkem ve V]astnictví svazku obcí a s majetkem státu, 5 nírnž hospodaři

svazek obci
_ zadávánía lskutečňová n í Veřej ných zakázek,
_ std! pohleoáve. a zavaz.ů a ralládánís n'ni,
' ručeni za závazvJ ýzických a práVnichých osob,
_ zastavovánímoviÝch a nemoviých VěcíVe prospěch třetích osob,
_ z řizová n í Věcných břemen k majetku svazku obci
_ účetnictÝíVedené svazkem obcí,

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

_ doddování povinností stanovených zvláštníÍni práVnímÍ předpisy, zejnréna předpisy o ílnénčním

hospodařenísvazků obcí, o hospodařenís jejich majetkem/ o účetnictvía o odměňovánl,
_ souladu hospodařenís finančními prostředky Ve srovnání s rozpočtem,
_ dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finančníýpomocí a podmínek jejjch použ]ti

Věcnó a formálnísprávnosti dokladů o přeŽkoumévaných operacích'

V souadu s q 6 odst. 3 písm' b) zákona č,420l2a04 sb' bylo přeŽkolmání hospodaření uskutečněno
\,ýběro,/y'm způsobern d e předmětu a obsahu přezkoumání'

A' Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 20t1 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B' Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem ktomu/ že při přezkoumání hospodaření za rok 2o1o nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přumout opatření k nápravě.

B'2 Vzhledem k tomu/ že při dílčím př€zkoumání hospodaření provedeném k 31. 8' 2011 nebyly
ŽjištĚny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.
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L. Zaver

c.l Při přezkoumání hospodaření územního celku dle 5 2 a s 3 zákona č' 42o l2oo4 sb'
za Íok 2011

. nebyly dle s 10 odst' 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky'

c.2Identifikace rizik Wplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

. při přezkorrmání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celkU v budoucnosti.

c'3 Podíty poh]edávek, závazko a zastaveného majetku

. podíl pohledávek na řozpočtu územního celku o,oo o/o

(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0'o0)
. podíl záváŽkl na rozpočtu územního celku 0'00 o/o

(celková hodnota dlouhodobých závazků číníla Kč 0,00)
. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku o,00 o/o

V |éto zpráVě jso! zapracovány Výsledky uvedené V zápisu o Výsledk! díčího přezkoumání i \.,'sedky

konečného dí]čího přezkoumání hospodaření svazku obcí'

zápis nevylučuje da ší kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenly byly územnímll celklr Vráceny.

Tato zpráva o V'ýsledku přezkoumání hospodaření jé zároveň návťhem zprávy o v'ýsledku

přezkoumání ho5podaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije

možnosti podat písemné stanovisko dle 5 6 odst' 3 písm. I) zákoná č' 4zo|2oo4 sb.
stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání'

V ostravě dne 16. 3' 2012

zprávu Žpracovaly a sepsalv:
Ing' N1iroslava šIégrová,

kontrolor pověřený řízenínr

Ing. Ellška švaňová,

kontrolor ýl.7a-ii':'.:)
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se zprávou by! seznámen a stejnopís č. 2 převza|l

Petr Klimek.

předseda svazku obcí sd ružen í obcí Bílovecka

Dne: /!. -i ;a.)L,
Podpis:

zpráva bYIa Whotovena ve 2 st€]'nopisechi
steinoDis č. 1 pro odbor konLroly a jnlerního audiLLl írajského úřadu lvloravs\oslezského kraje

stejnopjs č. 2 pro svazek obcí sdružení obcí BÍlovecka

seznam dokladů' písemností a podkladů předložených svazkem obcí v řámci přezkoumání
hospodaření za rok 2011:

- rozpočtové opatření č. 1/2011 schválené Valnou hromadou dne 27. 6' 2011, usneseníč. 1. c),
- rozpočtoýý \4'hled sestavený do roku 2013,
- rozpočet svaŽku obcí na rok 2011' schválen valnou hromadoll svězku obcí dne 17' 12. 2o1o,

písemnosti o zveřejnění náVrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2011 před jeho projednáním na úředních
deskách a způsobem umožňujícím dálko\^/přístup v jednotliýých členských obcích svazku - Bílovec,
Bitov, Bravantice, Jistební( olbramice, K]imkovice, slatina/ Těškovice, Tísek, VeIké Albrechtice
a Zbyslavice,

_ závěrečný účet svazku obcí za rok 2010, schválen Valnou hromadou svazku obcí dne 27. 6. 2011,
písemnosti o zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku obcí za rok 2010 před jeho projednáním
na úředních deskách a způsobem umožňujícím dálko!^ý přístup V jednotlj\.ých členských obcích svazku
V obcích BÍlovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, olbramice/ Kl'mkovice, slatina, Těškovice, Tísek, Velké
Albrechtice a Zbyslavice,

- příkaz předsedy sdruženíobcí Bílovecka č' 1/2011 k provedení inventarizace majetku a záVazků ze dne
16. tz.2011,

- plán inventur k provedení inventarizace majetku sdružení obcí Bí]ovecka pro rok 2011 ze dne
16.12.2011,

- podklady k provedené inventarizaci majetku a Žávazků k 31' 12. 2011,
- rozvaha k 31' B' 2011 V Kč,
- rozvaha k 31' 12.2011v Kč,
- účetnídoklady č. 11 - 16 za měsí.e září- prosinec 2011,
- účetnídokladyč.7/1_7/8,8l1-8/10a9/1 - 9/4 za období červen - srpen 2011'
- účetnídoklad č' 10 ze dne 31' 8' 2011,
- zápisy obratů účtů o18 - Drobný dlouhodobý nehmotný rnajetek a 028 - Drobný dlouhodobý hmotný

majetek za obdobíleden - srpen 2011,
- \.ýkaŽ Fin 2-12 14 k 31' 12' 2011 V Kč,
- 4'kaz Fi'r 2-12 14 k 31. B' 2011 V Kč,
- ýýkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 V Kč,
- \^ýkaz zisku a Íráty k 31. 8. 2011 v Kč'
- podpisové Vzory platné od 1.7,2071,
- stanovy svazku obcí ''sdruženíobcí Bílovecka'', změna stanov registrována dne 18' 7. 2001,
- zápisy z jednáníValných hromad svazku obcí ze dne 17 ' !2.2010,4.3',29.4',27' 6' a 3. B' 2011,
- zápis z jednání kontrolního ýýboru svazku obcí ze dne 6. 6. 2011 včetně předání zprávy starostům

jednotliýých členských obcí k projednánív jejich zastupitelstvech.

.*i t itwwk_moravskoslezsky.cz


