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Stejnopis č. 2

Na základě písemné žádosti ze dne 18. 6. }oLz provedta kontrolní skupina ve složení:

dne 28. 3. 2013 p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku k 31. tz.2012.

Místo provedení p ezkoumání hospoda ení: obecní rj ad Lučina.

Zástupci svazku obcí:
* Ing. Karel Obluk, p edseda
- Zde ka Hrabcová, ťrčetní

Pfuzkoumání hospoda ení dobrovolného wazku obcí za rok 2012 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem q' 420/2004 sb., o pezkoumávání hospoda ení rjzemnÍch samosprávn ch celk a dobrovoln,ch
wazk obcí, ve znění pozdějšhh pbdpis0 (dále Jen zákan č,' 42ol2oo4 Sb.) a v návaznostl na dílčí pezkoumánÍ
hospoda enívykonané dne 27. 11. 2ol2'

o v sIedku p ezkoumqpí hospoda ení dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Zermanické a Těrlické p ehrady,

. ICr 70305374 za rok 2Oí'.z

Zpráva
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cj.: MSK 50415/2013 Sp. zn.: KON/196 40lZ0L2lSam

P ezkoumání hospoda ení dobrovotného svazku obcí ítzalmena ate nist;Í ;ilá*';;;;.ilffi';i:':''':'"l,:L#fi"*;H*:'j#.***"

' ;:$#il/2ooo sb., o obcích (obecní zÍzení), ve znění pozdějších pfudpiso (dále Jen zákon

&tff';i3í::ff"'id ;J;í"u'rych 
pravidtech zemních rozpočt , ve znění pozdějších pedpisr3

zákon č' 563/1991 sb'' o četnictví, ve znění p9zděJších p edpis (dále Jen zákon č. 563/1991 sb.),vyhláška č' 4''ol2oog Sb.., kterou se prováděJí-něr<t|J ushnovení zákona č. 563/1991 Sb.,

;ll"Jilffi Jir,''u'í 
pozdějších pedpis , lro některé nyuiune četní :.JnotLv (dále jen vyhláška

ttyhláška č' 44gl2oo9 sb', o zp sobu, termínech a rozsahu ridaj p edkládan'ch pro hodnoceníplnění státního rozpočtu, rozpočtr: státních fond , rozpočt rjzemních samosprávn ch celk , rozpočt
6. ffiH;!J.r:'*u 

obcí a rozpočt Regionáiních rad ,egiono soudržnlsti (dále jen vyhláška
české ričetní standardy.pro některé vybrané ričetní jednotky, které vedou ričetnictví podle vyhláškyč. 4uo/2oo9 sb. (dále jen České ričetní stanoarJv),

ťill'if.j;i3j'2oo2 Sb', o rozpočtové sklalně, ve znění pozdějších pedpisrl (dále jen vyhláška

í:$;;J3íí:oo6 sb" o veejn'ch zakázkách, ve znění pozdějších pedpis (dále jen zákon

í1f;i,ro;u:ť,;:'oo6 
Sb" zákoník práce, Ve znění pozdějších pedpis (dále jen zákon

zákon č' qojtgs+ Sb" občansk' zákoník, Ve znění pozdějších p edpis (dále jen zákonč. 40lt964 sb.),
11' 

,'1iiJ'i;r:fr1'''' Sb" obchodní zákoník, Ve znění pozděJších pedpis (dále jen zákon

lÍ: H:ai;iílfflll illf"l;.'ilflí::#$"nu a závazk (dáleJen vyhláška č. 270/2o.osb.),
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Čj.' MSK 50415/2013 Sp. zn.: KON/196401?OLZISar

P edmětem p ezkoumání hospoda ení bylo v souladu s s 2 zákona č. 42012004 sb.:

plnění p íjm a v daJ rozpočtu včetně peněžních operací, t' kajících se rozpočtorn ch prostedk ,
finanční operace, t kaJící se Worby a použití peněžních fond ,
náklady a rn nosy podnikatelské činnosti svazku obcl
peněžní operace, t' kající se sdružen'ch prostedk a clzích zdroj ,
hospoda ení a nakládání s prost edky poskytnut' ml z Národního fondu a s dalšími prostedky
ze zahraničí poskytnut' mi na základě mezinárodních smluv,

' Vyť'čtování a vypo ádání finančních vztah ke státnímu rozpočtu, k rozpočt m kra1 ,
k jin.' m rozpočt m, ke státním fond m a k datším osobám,

' nakládání a hospoda ení s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu,
svazek obcl

- zadávánía uskuteč ováníve eJn'ch zakázek,_ stav pohledávek a závazk a nakládání s nimi,
- ručení za závazw fyzick ch a právnichch osob,_ zastavování movit' ch a nemovit' ch věcí ve prospěch t etích osob,_ z izování věcn' ch b emen k maJetku svazku obcí,- ričetnicWí vedené svazkem obcí.

k rozpočt m obcí,

s nímž hospoda í

P 6dmět p zkoumání hospodafuní byl ově en z hledlska:

' dodržování povinností stanoven ch adáštníml právnÍmi pedpisy, zeJména p edplsy o finančním
hospoda ení wazk0 obcl o hospoda ení s jejich maJetkem, o ,iretnicwi a o oo.ci""a'i'- souladu hospoda ení s finančními prostedky ve srovnání s rozpočtem,_ dodržení čelu poskytnute dotace nebo návratné finanční v pomocl a'podmínek jeJlch použití,. věcné a formální správnosti doklad0 o pezkoumávan ch operacích'

V..souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 42o/zoo4 Sb. bylo p ezkoumání hospoda ení uskutečněnov běrov m zp0sobem dle p edmětu a obsahu pezkorrmání'

A. V' sledek p ezkoumání hospoda ení
P l p ezkoumání hospoda ení za rok zolznebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

B' P ijetí a plnění opat ení k nápravě zjištěnych chyb a nedostatk
B'1 vzhled m k tomu' že p l_ p ezkoumáni hospoda ení za rok 2ott n byly zJištěny chybya nedostatky, nebyl wazek obď povlnen p jmout opaťení k nápravě.

B,2 vzhl d m k tomu, že p l dílčÍm p ezkoumání hospoda enÍ provedeném k 31. 10. 2012 nebyly
dlš!ěny chyby a nedostatky. n byl svaz k obcí povlnen p lJmout opat enr i 

"ap."'l'- 
'
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MSK 50415/2013 Sp. zn.: KON/I g64OlZ0L2/Sam

C. Závěr

c'l P i p ezkoumání hospoda ení dle s 2 a's 3 zákona č. 42o l2oo4$b. za rok 2012

' nebyly dle $ 1o odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

C.2 ldentlfikace rizik yyp|yvaJících ze zjištění uveden ch ve zprávě

o p i p ezkoumání hospoda ení za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, kteránegatlvní dopad na hospoda ení svazku obcí v budoucnosti.

C'3 Podíly pohledávek, závazkg a zastaveného maJetku

r podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota {louhodob ch pohtedávek činila Kč o,oo)l podíl závazk na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodob ch závazk činila Kč oroo)r podíl zastaveného majetku na celkovém maJetku svazku obcí

by mohla mít

20,63 o/s

21fi6 ols

OpO olo

cJ.:

D, Upozornění

_ upozor uJeme na změny zákon č. l28t2ooo sb, a č, 563/1991 Sb. r'člnné od 1, 9. 2012, kteréupravují mimo Jiné povlnnost sctrvátit rjčetni ie"á*' "y . :''i .r*'y.i'prjro 
"*iw* organlzací,tatro povinnost Je uložena. rovněž svazt<om ooci veetě <Íoplnění stanov o určení neJméně tíčlennéhoorgánu, Ker četní ávěrku *uxu ouci'ct''uffi '''-

I#f"#,;J;"Jil;"?ič;il*-#!-1Y.,ffi"ff,;::;isu o vÝshdkudílčího pezkoumání hospodaení

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jin ch kontrolní:h orgáno.

všechny zapOjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny.

Tato zp]áva o v stedku o ezko-umání hospoda enÍ je.fye! návrhem zprávy o v sledkup ezkoumánl hospoda ení a konet"y' 
'"a"r' .p.}'y Jť* v prpaoJ,;,e's"]Ieiluci n"ryu:liemožnosť podat písemné stanoviskodle s 6 oa"i' i pri'. l zákona č. 42ol2oo4 sb'stanovlsko sé doručuje kontrolorovi povirentiu;ffi; p ezkoumánÍ.

V ostravě dne 5. 4. 2013

'ljl 5.j5 (l22 27) tČ' 7Us,)Un')')

'i'' srs u:: iii' irjc1iil}il*;.,'", l]fil'ln\ln spo|c'n ('ťlk! suoÍir(lln' J' 'LilJn'l|lÝti\i'c'|s|9Jl) t:",,l]',',i,ui'o_",'n''rl",' '''''"' ";"";" '"''o.,n 
- 
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MSK 50415/2013 Sp. zn.: KON/19640/2012/Sam

seznam doktad , plsemností a podklad p edložen ch svazkem obcÍ v rámci p ezkoumáni
hospoda ení za rok 2o12:

- rozpočtové provizorlum schválené valnou hromadou starost0 dne 27, L2' 2aÍ (bod č. 5)'

- rozpďtové opateníč. 1 schvá|ené valnou hromadou starost0 dne 26. 6' 2012 (bod 4),

- ozpďtové opatení č. 2 schvátené valnou hromadou starost0 dne 16' 10. 2012 (bod 3),

- rozpďtové opateníč. 3 schválené valnou hromadou starost dne 28. 12. 2012 (bod 3)'

- rozpočtov v hled wazku obcído roku 2015'
- rozpďet svazku obcí schválen valnou hromadou starost dne 31. 1' 2012 (bod č. 4)'

- dokumentace o zve ejnění návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2012 na rj edních deskach a zp sobem

umožiíuJícím dálkov p ístup v člensk ch obcích,
- dokumentace o zve ejnění návrhu ávěrečného tičtu wazku obcí za rok 2011 včetně zprávy o v sledku

p ezkoumání hospodaení za rok 2011 na rj ednÍch deskach a zp sobem umož ujícÍm dálkov pístup

v členslcch obcích'
- závěrďn ričet svazku obcí za rok 2011 schválen valnou hromadou s-tarost dne 26, 6,20Í2 a uzaven

wJád ením souhlasu s celoročním hospoda ením bez rn hrad,

- dokumentace o p edložení schváleného závěrečného &u za rok 2011 zastupÍtelstvOm členshch obcí:

Albrechtlce, Bruzovice, Horní Bludovice, Lučina, Pazderna, Soběšovlce, Těrlicko, Žermanice,

- dokumentace o p edložení schváleného závěrečného rjčtu za rok 2011 zastupltelsw m člensk'ch obcí

Horní Domaslavice a Dolní Domaslavice,
_ Eridence závazko, kniha vydan'ch faKur v návaznostl na z statek ričtu 321 - Dodavatelé,

- inventarlzace majetku a ávazko k 3L,I2,20t2,
_ evidence pohledávek, kniha wdan ch faktur k 31. 10. 2012 v návaznosti na z statek čtu 311 '

odběratelé a 348 - Pohledávky za vybran mi místÍlíml vládními instituceml,

- v kaz rozvaha sestaven k 31. 12. 2012 v Kč'
- wuaz rozvaha sestaven k31'10.2012vKč,
- četní doklady č. 48oo11 - 48oo34 za období od 9. 5, do 28. 8' 2012 (pedpisy pohledávek),

_ ri&tní doklady č. 1ooo25 - 1ooo54 za měsb květen až srpen 2012 (bankovní v pisy),

l*1.: 5()5 (i2) ll2
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četnídoklady č. 490001 - 490020 za měsíce teden až íjen (p edpisy faktur p ijat'ch),
četní doklady č. 100064 - 100078 za měsíc listopad a prosinec20L2 (bankovní rn pisy),

ričetní doklady č. 490021 - .190026 za měsíc listopad a prosinec 2012 (p edpisy faktur p 6at ch),
u kaz Fin 2-L2 M sestaven' k 31. 12. 20L2v Kč,
vykaz Fin 2-12 M sestaven' k 31. 10. z0L2 v Kč,
rn kaz zisku a rtráry sestaven'' k 31. 10. 2012 v Kč,
vykaz zisku a ztráty sestaven k 31. L2,2oI2 v Kč,
stanovy svazku obcí schválené dne 29. 3. 2012,
smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 7. rozpočtu Moravskoslezského kraje uzav ená dne
12. 7, 20t2 V max. v ši Kč 500.000,-- na realizaci projektu "Rozvoj mikroregionu a společenské akce",
realizace projektu do 31. L2, 2011 první splátka dotace ve rn ši Kč 25o.o00,-- zaslána pos$ftovatelem
dne 31. 7. z}Lz (ričetnídoklad č. 100042),
závěrečné vyričtování projektu ''Rozvoj mikroregionu a spotečenské akce'' zastané poskytovateti dne
16. 1.2013,
mandátní smlouva č. Ll20L2 uzavená dne 10. 5. 2oI2 (na základě v stedk ve eJné zakázky matého
rozsahu) se společností LUSTUN o.p.s. na "Zabezpečení realizace projekt mikroregionu'', reatizace je
dle smlouvy stanovena do 30.7. 20L3,
písemnosti k ve ejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce ''oprava drobn' ch sakrálních objekt ''
(3 rn zvy k podán nabídek, p ijaté nabídky, protokol o otevíránr, posouzení a hodnocení nabídek,
rozhodnutí o v' běru nejvhodnější nabídky), smlouva o dílo uzav ena s vybran' m uchazečem dne
9.7. 2012, termín dokončení prací dle smlouvy je do dubna 2013,
písemnosti k ve ejné zakázce malého rozsahu na realizací akce ''Zabezpečení reatizace projekt
mikroregionu'' (3 rn zvy k podání nabídek, p ijaté nabídky, protokol o otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek, rozhodnutí o v běru nejvhodnější nabídky),
směrnice č' Ll20t0 určující postupy v evidenci majetku, v ričetnictví a V nakládání s finančními
prost edky rjčinná od 1. 1. 2o1o, včetně podpisoln ch vzor ,
zápis z kontroly hospoda ení DSo provedené dne 29. 11. 2012, včetně informace o p edání zápisu
o rn sledku kontroly zastupltelsW m člensk'ch obcí.
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