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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí Prostějov - venkov za rok2013,

lč 69651418
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření provedeného dne 29, 8. 2013 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření uskutečněného dne 30, 1.2014.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem
ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon),

Místo provedení přezkoumání: Úrad městyse Kralice na Hané
Přezkoumané období: 1. 1. 2013 - 3,t. 12, 2013

Přezkoumání hospodaření vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Eva Reková
lng. Jaroslava Moskalová
- kontrolor:
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. lng. Libor Kolář

Zástupci svazku

obcí:

Pavel Kolář - předseda
lng. lvo Zatloukal- místopředseda
lng, Lenka Stěpánková - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného
dí!číhopřezkoumání.

zÁvĚn

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - venkov

za rok2013

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a) zákona).

předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a

2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým
zpŮsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumánÍ. Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákon a ě. 42012004 Sb.:
- plnění př'ljmŮ a výdajŮ rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,

finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúČtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtŮm obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejnýchzakázek,
stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření by! ověřen z hlediska:
- dodrŽování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména předpisy
o finanČnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
- souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodŽení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - venkov
za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:

-

Bankovní výpis: z účtuvedeného u Čt{g za období březen až červenec2013, včetně
úěetních dokladů

Bankovní výpis: z účtuvedeného u ČNg za období srpen až prosinec 2013, včetně
účetníchdok|adů
Bankovní výpis: k účtuvedenému u KB, a, s. za období srpen až prosinec 2013,
včetně účetníchdokladů a faktur
Bankovní výpis: k účtuvedenému u KB, a, s. za období leden až červenec 2013,
včetně účetníchdokladů a faktur

Hlavní kniha: sestavená k 31. 12.2013
Hlavní kniha: sestavená k 31, 7. 2013

lnventurní soupis majetku a závazků Zpráva o provedené inventarizaci majetku
a závazků Svazku obcí Prostějov - venkov k 31 . 12.2013 ze dne 21, 1.2014; Plán
inventur ze dne 13. 12.2013; lnventurní soupisy majetku a závazků k 31 . 12. 2013
Návrh rozpočtu: svazku na rok 2014byl zveřejněn na úředníchdeskách iv elektronické
podobě umožňujícídálkový přístup ve všech členských obcích po dobu nejméně
15 dnů před jeho projednáním členskou schůzísvazku
Návrh rozpočtu: svazku na rok 2013 bylzveřejněn na úředních deskách iv elektronické
podobě umožňujícídálkový přístup ve všech ělenských obcích po dobu nejméně
'15 dnů před jeho projednáním členskou schůzísvazku
Příloha rozvahy: sestavená k 31,7, 2013
Příloha rozvahy: sestavená k 31, 12. 2013

Rozpočtová opatření: ó, 1t2013 schváleno členskou schůzísvazku dne 11.9.2013,
č. u2aB schváleno členskou schůzísvazku dne 23. 10, 2013 a č, 312013 schváleno
členskou schůzísvazku dne 13. 12.2013
Rozpočtový výhled, sestavený v roce 2011 na roky 201 2 až2015jako vyrovnaný
Rozvaha: sestavená k31. 12. 2013
Rozvaha: sestavená k 31, 7. 2013

Schválený rozpočet: svazku
28. 12.2012 dle návrhu

na rok 2013 byl schválen členskou schŮzí svazku

Schválený rozpočet: svazku na rok 2014 byl schválen členskou schŮzí svazku
13, 12.2013 dle návrhu

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Smlouva o poskytnutí
příspěvku uzavřená s Olomouckým krajem dne 11,7.2013 na óástku 25 000 Kč
na částečnouúhradu nákladů na ll. roěník Mezinárodního hudebního festivalu Haná,
Rozpočtové opatření ze dne 16, 7. 2013 na účelovouneinvestičnídotaci ve výŠi
25 ooo kč na óástečnou úhradu nákladů na akci: "ll. roěník Mezinárodního hudebního
festivalu Haná, UZOO 002, účtovánípříspěvku, Závěreónázpráva a finančnívyúčtování
příspěvku ze dne 30. 8. 2013

účetnictvíostatní: účetnízávěrka svazku za rok2012 byla schválena členskou schŮzí
svazku dne '16. 4.2013

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12, 2013
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31, 7. 2013
Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k 31, 12. 2013

Yýkazzisku a ztráty: sestavený k31.7.2013
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z členskéschŮze a schŮze
představenstva svazku ze dne 12.2.2013,12.3.2013, 16.4.2013 a 4,6.2013
Zápisy z jednáni orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z členskéschŮze a schŮze
představenstva svazku ze dne 11. 9. 2013, 23, 10, 2013 a 13. 12, 2013
Závěreěný účet:svazku za rok 2012 byl schválen členskou schŮzí svazku dne
16. 4,2oi3: před projednáním byl závěreěný účetřádně vyvěšen na úředníchdeskách
členských obcí i v elektronické podobě umožňujícídálkový přístup

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí,
dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Prostějov - venkov:

-

neuskutečnilfinanční operace týkajícíse peněžních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdruženía neuskutečnil finančníoperace týkajícíse sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařil sprostředky poskytnutými z Národního fondu a sdalšími prostředky
ze zahranióí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkající
se nemovitého majetku,
nehospodařils majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst, 3 zákona
č. 137/2006 Sb.),
nezřídilvěcná břemena k majetku územníhocelku.

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - venkov
za rok2013

.

neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

c, plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
za rok2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

obcí Svazek obcí Prostějov -

venkov

b) při dílčímpřezkoumání

Při dílěím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
venkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika

obcí Svazek obcí Prostějov

-

(§ 10 odst. 4 písm. a) zákona):

Na případ n á rizika neu pozorň ujeme.

E.

podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územníhocelku a

podíl

zastaveného maietku na ceIkovém maietku územníhocelku k31. 12. 20í3
(§ 10 odst. 4 písm. b) zákona)

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

podílzávazků na rozpoótu územníhocelku

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0%

0%
0,00 %
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Kralice na Hané, 30. 1,2014
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Za Krajský úřad Olomouckého kraje
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lng. Eva Reková
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podpis konrolora Iověřeného řízením přezkoumání

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

lng. Jaroslava Moskalová

Poučení
Taío zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávY o výsledku
přezkoumání hóspodaření, přičemžkonečným zněním se stává okamžikem marného
6 odst. 3 písm, l) zákona, k podání písemného_stanoviska
Lplynutí lhůty stanovené v §-řízením
piezkoumání. Tato zpráva o výsledku Přezkoumání
rbňtrolorovi pověřenému
hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílěíhopřezkoumání.

územnícelek můžedo 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy
přezkoumání hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávY
přezkoumání hospodařenív souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona.

o
o

výsledku
výsledku

Stanovisko zašle dobrovolný svazek obcí na adresu Krajského Úřadu O]omouckého kraje,
oddělení kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumánÍ.

Já, nížepodepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - venkov
prohlašuji, že' nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hosPodaření
bobrovolného svazku obcí za rok 2013 připomínek a nebudu podávat PÍsemnéstanovisko
podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona.

Stejnopis zprávy o uýsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
obií prostějov - venÍ<ov obdžel předseda svazku obcí a s jeho obsahem byli seznámeni
předseda svazku obcí a místopředseda svazku obcí dne 30. 1.2014
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Rozdělovník:
1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Prostějov - venkov
1 stejnopis pro krajský úřad olomouckého kraje, odděleníkontroly
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