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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obci svazek obcí

Prostějov

-

Venkov za rok2017,

lč 6965í418
ZpráVa o VýsledkU přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření Vykonaného dne 17 10, 2a17 ana zák|adé Výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření Vykonaného dne 18. 4.2a18,
uskutečnilo na základě žádosti d e § 42 zákona
Přezkoumání hospodaření
(obecní
zřízení),V platném znění a Vsouladu se zákonem
č. 12Bl2000 Sb., oobcích
č- 42ol20a4 sb-, o přezkoumáVání hospodaření územníchsamospráVných celků
a dobrovolných svazků obcí, V p]atném znění (dále jen zákon č. 42a/2a04 sb.). Kontrolním
úkonem, jímždošlo kZahájení přezkoUmáni, bylo doručeníoznámení o zahájení
přezkour.ání dobrovo]ného svazku obci svazek obci Plostějov - Venkov za rok 2017 dne
26. 9. 2017 Posledním konirolním úkonem předcházejícím zplacová|í této zpráVy
o Výsledku přezkoumání hospodaření bylo podáni předběžnéinformace o kontro]ních
zjištěnich dne 18. 4. 2018.

se

Misto provedení přezkoumání:

obecní úřad Hrubčice

Přezkoumané

1. 1. 2017 - 31 . 12. 2a17

obdobii

Přezkoumání hospodařeni vykonali
kontrolor pověřený řízenírn přezkoumání: lng, EVa Reková

Pověření k přezkoumání hospodaření Ve smyslu § 5 zákona ó_ 42u2oa4 sb.
a § 4 zákona č- 25512012 Sb, o kontro]e (kontlolní řád), V platném znění (dá]e jen
záko| č.25512012 sb.) Vydala Vedouci odboru kontloly Krajského úřadu olomoUckého kraje
Mgr, Bc. Zuzana PunóochářoVá,

zástupci dobtovolného svazku obcí:

lvlilan Mlateček - předseda

Gabriela Dostálová - účetní

Tato zpráVa o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.
zÁVĚR
Při přezkournáni ho§podařeni dobrovolného svazku obcí svazek obcí Prostějov, Venkov

za rok 2a17

.

nebyly žjištěnychyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku,
tvořícísoučást záVěrečného účtuuvedené V § 2 od§t, 1 a 2 zákona ě. 42al2a04 sb.
Přezkoumání hospodaření je uskuiečněno Výbělovým způsobem s ohledem na Významnost
jednotlivých skutečností pod]e předmětu a obsahU přezkoumání a V souladu s Ustanovenír.
§ 9 písm, a) zákona é. 25512012 sb, Při posuzování jednotlivých práVních úkonúse Vychází
ze Znění práVních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 sb.:
- plnění př'ijmů a Výdajů rozpočtU Včetně peněžních operaci, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,
f]nančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a Výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků a cizích zdlojú,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národniho fondu a s da]šími
prostředky ze zahraničí poskytnutýrni na základě mezinárodních sm uV,
Vyúčtovánía Vypořádání finančníchVztahú ke státnímu rozpočtu, k rozpočtúrn krajů
k lozpoótům obci, k jiným rozpočtům, ke státním fondúm a k dalším osobárn,
nakládáni a hospodaření s majetkem Ve Vla§tnictví územniho celku a s majetkern
státu, s nírnžhospodai'í územnícelek,
zadáýáni a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledáVek a záVazků a nakládánís nimi,
ručeni za závazky iyzlckých a práVnických osob,
zastavování movitých a nemovitých VěcíVe prospěch třeiích osob,
zřizováníVěcných břemen k n]ajetku územníhocelku,
účetnctví Vedené úZemnln] ce kem
průměru jeho příjmů za poslední
ověření poměru dluhu územníhocelku
4 rozpočtové roky podle práVního předpisu upravujícíholozpočtovou odpovědnosi

k

Předmět přezkoumáníhospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodžování povinnosti stanovených zvláštními práVními předpisy, zejména předpisy
ofinančnímhospodaření úZernníchcelků, o hospodaření s jej]ch rlrajetlem,

-

o účetnictvía o odměňování,
souladu hospodařenís finančnímiprostredky Ve srovnánis rozpočtem,
dodrženíúčeluposkytnuté doiace nebo náVratné finančníVýpomoci
jejich použití,
Věcné a formální §práVnosti dokladú o přezkoumáVaných operacích,

a

podmínek

A, přezkoumané pisemnosti
Při přezkoumání hospodaření dob.ovolného svazku obci svazek obci Prostějov - Venkov
za (ok2017 byly přezkoumány následující písemnosti:

-

Bankovní Výpis:
zaúčtování

z

běžnéhoúčtuVedeného u ČNB č. 12 za abdobí 12t2o17 uéeíně

Bankovni Výpis| z běžnéhoúčtuVedeného u KB, a, s, za období 4 - 9/2017 Včetně
zaúčlovánía faktur

Bankovní výpisi z běžného účtUVedeného U KB, a, s, za období 1212017 včelné
zaúčtovánía faktur

Bankovni Výpis: z běžného účiuVedeného u ČNB č, 1 - 9 za obdobi 1 ,9l2o17 včetně
zaúčtováni
Hlavní kniha| sestavená k 31. 12,2017
Hlavní kniha: sestavená k 30. 9, 20']7
lnventurní soupis majetku a záVazků: lnventarizačnízpláVa svazku za lok 2017 ze dne
19. 1.2018, Plán inventul svazku ze dne 2a- 11- 2017 Prezenčníiist]na ze školení
členůinventarizační kornise konaného dne 28, 11, 2017; lnventurní soupisy majetku
a záýazkú k 31 . 12. 2017
Kn Fa doš ých 'a^lLí Vedená na počiíači
Kniha odeslaných faktur: Vedená na počítači

NáVrh rozpočtu: svazku na rok 2018 zveřejněný po dobu stanovenou zákonem před
jeho projednánim V orgánu §Vazku, a to V elektronické podobě umožňujicí dálkový
pří§iup a na úřednich deskách členských obcí po dobu nejméně 15 dní před jeho
projednáním členskoU schůzísvazku

Příloha rozvahy: sesiavená k 31, 12,2017
Příloha lozvahy: sestavená k 30,9 2017

Rozpočtová opatření: č, 1 §chváleno předsedou svazku dne 31. 10. 2017
a č, 2 schváleno předsedou svazku dne 1. 12. 2017,, kontrola zveřejnění schvá ených
rozpoótových opatření na internetových stlánkách svazku

Rozpočtový Výhled: sestavený na .oky 2016
sílá.kách svazku od 22. 2. 2017

- 202a a zveřejnéný na

internetových

Rozvaha: sestavená k 30. 9, 2017
Rozvaha: sestavená k 31 12,2a17

schválený rozpočet: svazku na rok 2018 schválený členskou schůzi §Vazku dne
28. 11.2017 jako Vyrovnaný a zveřejněný na internetových stránkách svazku od
30 11 2a17
schVálený rozpočet: svazku na rck 2017 schválený č|enskou schůzí§Vazku dne
22- 11. 2016 jako Vyrovnaný a zveřejněný na internetových stránkách svazku od
22.2.2017
Účeiní závěrka: svazku sestavená k 31. 12. 2016 a schválená ólenskou schůzísvazku
dne 28.2.2017
Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu: sestavený k 3'L 12, 2017

Výkaz pro hodnoceni plněni lozpoótu: sestavený k 30. 9,2017
výkaz zisku a ztály sestavený k 30. 9, 2017
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z č]enskéschůze svazku ze
dne 28. 2. 2017, 1. 6. 2017 a 26, 9, 2017
Zápisy z jednání or9ánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z členské§chůze svazku ze
dne 28. 11. 2a17
Závěrečný účet:svazku za rok 2016 §chválený členskou schúzi syazku dne 28, 2. 2a17
s Vyjádřenim bez Výhrad a zveřejněný na internetových stránkách svazku od
1. 3. 2a17,, náVrh záVěrečného účtusvazku za rck 2016 zveřejněný před jeho
projednáním členskou schůzí svazku na internetových stránkách svazku a na úředních
deskách členských obcí

V kontrolovaném období územnícelek, dle informací poskyinutých zástupci dobrovolného
svazku obcí sVazek obcí PlostějoV - Venkov:

,

neuskutečnil f nanóní operace týkající se peněžních fondů,
neuzavře] smlouvu o sdružení a neuskutečni finančníoperace iýkajícíse sdružených
prostředkŮ,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úVěru, půjčky,
nehospodařil s prostředky poskytnutými Z Národního íondu a s dalšírniprostředky
ze zahraniěí poskytnutým na základě mezinárodních sm uv,
neuzavřel kupní sménnou, nájemní a da.ovací sm ouvu, smlouvu o Výpůjčceiýkající
§e nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky íyzických a práVnických osob, neuzavře] srl,]louvu
o převzetí d]uhU nebo ručitelského záVazku a smlouvu o přistoupeni k závazku,
nezastavi] movitý a nemovitý majetek,
nekoupi| ani neprodal cenné papíry ob gace, neuskutečnil rnajetkové Vklady,
nezpracoval dokumentaci dok]ádající Zadání a uskutečnění Veřejné zakázky rnalého
Tozsahu,
nezřídilVěcná břemena k majeiku územníhocelku
neměl podnikatelskou činnost,

,
-

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno,

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí svazek obcí Plostějov - Venkov
ze rck 2017

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

c. plnění opatřeni k od§tranění nedostatkú
a) při přezkoumání

hospodaření územníhocelku za předcházejicí rok

Při přezkoumání hospodaření C]obrovo ného svazku obcí svazek obcí Prostéjov - Venkov
za lok 2a16 nebyly 4|štěny chyby a nedostatky,
dílčimpřézkoumáni
Při dílóím přezkoumání hospodařeni doblovolného svazku obci Svazek obcí Prostějov
b) při

- Venkov nebyly

zjištěny chyby a nedostatky,

D" Upozornění na

případná rizika (§ ,l0 odst. 4 písm, a) zákona č, 420/2004 sb.):

Na připaola,zi<a neLpozorňujeme

E. podíl pohledávek a závazkú na rozpočtu územníhocelku a

podíl

zastaveného maietku na celkovém maietku územniho celku k31. 'l2. 2017
(§ ,l0 odst. 4 písm. b} zákona č. 42012004 sb.)

a)
b)
c)

celku
podíl záVazků na rozpočtu územniho celku
podíl pohledáVek na rozpoótu územniho

podi zastaveného majetku na ce|kovém majetku územníhoce]ku

0%
0%
0%

r

F. ověřeni vÝše dluhu územního celku k 60 % průměru ieho příimů za poslední
4 rozpočtovérokv
U dobrovolných svazků obci se dle Ustanovení § 17 zákona ó. 2a2a17 sb, o pravidlech
rozpočtovéodpovědnosti, ověření Výše dluhu k60 % průměru jeho příjnrůza pos|ední
4 rozpočtovéroky neprovádí.

"."ířJ,,,í;]l-,a,,.

Hrubčice, 18,4,2018
Za Krajský úřad olomouckého kraje

íM

lng, EVa Reková
lontDlor pověřený lizeniín přezloUí]áii

podpiskonirclorápověřeného řizením přežkoUmáni

Poučení
Tato zpláVa o Výsledku přezkoUmáni hospodařenije současně i náVrhem zpráVy o Výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stáVá okamžikem marného
,]
uplynuti lhůty stanovené V § 6 odst, písm. d) zákona č. 42u2ao4 sb, k podání písemného
Výsledku
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání, Tato zpráVa
přezkoumání hospodaření obsahUje i Vý§ledky konečnéhodílčíhopřezkoumáni,

o

ť]zemni celek můžedo 15 dnů ode dne předání náVrhu zpráVy o Výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k náVrhu zpráVy o Výsledku přezkoumání
ho§podaření V souladu s § 6 odst, 1 písm, d)zákona č.42012004 sb.

stanovisko zašle úZemni celek na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje, odbor
konlroly, s uvedenim jména kontrolora pověřeného řízením prezkoUmání.

Já, nížepodepsaný předseda dobrovolného svazku obcí svazek obcí ProstějoÝ - Venkov
plohlašuji, že nemám k iomuto náVlhu zpráVy o výs|edku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí za rck 2a17 připomínek a nebudu podáVat pí§emné stanovisko
podle § 6 od§t, ,l písm, d) zákona č, 420l2oo4 sb,
Zásiupci územníhocelku prohlašují, že posky,tli pravdivé a úpinéinformace o predrněiu
přezkoumání a o okolnostech Vztahujících se k němu,

stejnopis zpráVy o Výsledku přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku obcí svazek
obcí Prostějov - Venkov obdžel asjeho obsahem byl seznámen předseda dobrovolného
svazku obcí dne 1a' 4' 2018'
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RozděloVnik:

/

stejnopls pro dobrovolný svazek obcí sVazek obcí Pro§tějoV - Venkov
1 stejnop]s pro Krajský úřad olomouckého kraje, odbor kontroly
1

