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Přezkótmání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č' 42olzoo4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 4zolzoo4 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání
hospodařenívykonané dne 19. 9. 2011.
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Stejnopis č' 2

Zpráva
o rnýsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Sdružení obcí povodí Morávky, Ič: 6815763L za rok 2011

Na základě písemné žádosti ze dne 2L.2.20IL provedla kontrolní skupina ve složení:

dne 8. 2.20Lz přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k 31. tz.lo!L.

MíŠto provedení přezkoumání hospodaření: obecní úřad Dobrá.

Inq. Eliška Švaňová kontrolor oověřený řízením 44Ll03lZjLL 2736
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čj., MsK 2z47zlz0lz Sp. zn.: KON/BB99/201Ušva

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dáte jen ,,svazek obci") bylo prováděno

zejména dle nástedujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí:

1. zákon č,. t28l2ooo sb., o obckh (obecní zYízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

2. l;L1Y1l1''ť;}ooo ,o., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů

(dále jen zákon č. 250/2000 sb'),

3. zákon č. 563/1991sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.)'

4. vyhláška č. 41;olzoog sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb',

o účetnicpí, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška

č.410/2009 Sb.), t__ j--
5. vyhláška č.44gl2oo9 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocenÍ

plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů

dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška

č. 44912009 sb.),

6. české účetní stanoaray pro něKeré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky -i
č' 4Lolzoog it. iJal.;.n česr<é účetní standardy), . - 'l_t' ' J-

7' vyhláška č,.3z3l2oo2 sb., o rozpočtové sHalbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška

č. 323/2002 sb.),

B. zákon č. L37l2oo6 sb., o veřejných

č. 137/2006 sb.)'
9. zákon č. 26212006 Sb., zákoník

č. 26212006 sb.)'
10. zákon č. 4011964 Sb., občanslcý

č' 40/1964 sb.),

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

práce, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

zákoník, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

11. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

č. 513/1991 sb.),

Iz. vyhtáška é,27ol2oLo sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 27012010 sb'),

13. stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy'
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Cj.: MSK 2247212012 Sp. zn.: KON/8899/201l/Sva

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákon a č, 42oI2oo4 Sb.:

- plriění příjmů a výoajt rózpočtu včetně peněžních operací, ýkajícíih se rozpočtorných prostředků,
- finanční operace' ýkající se Worby a použití peněžních fondů,
- náklady a ýnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
- peněžní operace, ýkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky posMnuými z Národního fondu a s dalšími prostředky

ze zahraničípos$rtnuými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří

svazek obcí,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky ýzických a právniclcých osob,
- zastavování moviých a nemoviých věcíve prospěch třetích osob,

t{ } - zřizovánívěcných.břemen k majetku svazku obcí,t\1 - účetnictvívedené svazkem obcí.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z htediska:

- dodžování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodařenísvazků obcí o hospodaření s jejich majetkem, o účetnic1ví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

"i- ': :J ' dodržení účelu poslrytnuté dotace nebo návratné finančníýpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s s 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 4zol23g4 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uSkutečněno
rnýběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

!:&

A. výslédék. přeŽkou má ní hospodaření

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

\jý

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu' že při přezkoumání hospodaření za rok 2o1o
a nedostatky' nebyl svazék obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

lťi I ií_{ .;)'' )'j] }a: _1'i)ůq{)a!(}r]

Ía::: i{):) í:']] J-]í; D:(j: {]r'].ij3|:i.'{'{):
|'.r'g jrl: l'illi', . i)l :, 

(:i ý {n;'' ] r i]{:' l jt í:t.l :).i {, ljl | ].l

l jit:litrr:r1 qtjvlíl {l'r:lLJ 51irit11ll,." ;:

1:. i]čln 11''šíiaj;íi]tl11)&í]ai

nebyly zjištěny chyby



Čj.' MsK z247z/zoI2 Sp. zn.: KON/BB99/2011/šva

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31. 8. 2011 byty zjištěny následující chyby
a nedostatky:

8.2.1
Předložený rozpočtorný ýhIed sestavený na období 2oo9 - 2013 neobsahoval údaj o dlouhodobém závazku
vypl,ývajícím z úvěrové smlouvy a nebyl tak uveden jeho dopad na hospodaření svazku obcí.
K odstranění tohoto nedostatku obec přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků. Přijaté opatření bylo
splněno (rozpočtoý ýhled do roku 20L7 byl schválen sněmem starostů dne 23. 9. 2011).

8,2.2
Svazek obcí nedoložil vnitřní předpis, kteý by jednpznačně stanovil oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob,
wtahující se k připojování podpisového záznamu.
K odstranění tohoto nedostatku svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků' Přijaté opatření
bylo splněno (doložena vnitřnísměrnice včetně podpisových vzorů).

K odstranění těchto nedostatků svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci
o jejich splnění při konečném přezkoumání dle $ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.

C. Závěr

c.l Při přezkoumání hospodaření územního celku dle $ 2 a s 3 zákona č. 42ol2oo4 sb.
za rok 2011

. nebyly dle 5 1o odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

C.2ldentifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě ,,,
' . při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek' závazků a zastaveného majetku

. podíl pohtedávek na rozpočtu územního celku 3,o9 o/o

(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činita Kč o,--)
. podíl závazků na rozpočtu územn_ího celku 46,38 o/o

(cetková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 3oo,ooo'--)
o podíI zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku o,oo o/o
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Cj.: MSK 22472125L2 Sp. zn': KON/BB99/2011išva

o ýsledku dílčího přezkoumání i yýsledkyV tét9 lPrávě jsou zapracovány ýsledky uvedené v zápisu
kohéčnéh'ó dílčího přezkoumání hospodaření svázku obcí.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrotních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o v'ýsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o ýsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije
možnosti podat písemné stanovisko dIe $ 6 odst. 3 písm. !) zákona ě.42ol2oo4 sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání'

, í \{ V ostravě dne 10. z. 20L2\./

Ing, Eliška Svaňová,
kÓňtrÓlÓr pověřený řízen ím M-**r-,U

zpráu" byl"-rryhotouen" 
''e 

2 stejnopi'"ch,

-

Štejnopist, t pro odbor kontroly a interňíhg auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraie
Steinopis č. 2 pi'Ó svazek obcí sdružéní Óbcí pÓvodí Morávky\Lfu
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Ing. Dana Nováková,

ďě_dŠedfyně DSo Sdružení obcí povodí Morávkv
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Čj., tlsK zz472lz0Lz Sp. zn.: KON/BB99/201l/šva

Seznam doktadů, písemností a podkladů předložených svazkem obcí v rámci přezkoumáni

hospodařeníza rok 2o11: l -| '^- -_l- .n{l ^- í,Yaáníah rlackárh nhcí. kt_ dokumentace o zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2011 na úředních deskách obcí, které

jsoujehočlenyavelektronicképodobězpůsobemumožňujícímdálkovýpřístupnejméněpodobu15
dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí'

- pravidla rozpočtového provizoria schválená sněmem starostů dne 9' Lz'zolo (usnesení č'zlL)'

- rozpočtové opatření č. zlzollschválené s1ěm_em starostů dne 23' 9' 2011 (usnesení č' 4'zl5)'

_ rozpo&ové opatřen í č. 3lzoLl sctrvátené předsedkyní svazku obcí na základě pověření sněmem

starostů ze dne 4. 11. 2011 (usnesení č' 9l6),

_ rozpočtové opatření č. Llzofischválené sněmem starostů dne 3' 6' 2011 (usnesení č'7'zl4)'

- rozpočtový výhled do roku 2OL7 bylschválen sněmem starostů dne 23' 9' 2011 (usnesení č' 4'Il5)'

- rozpočtový rnýhled sestavený na období 2009 - 2013' 
(usnesení č.z,l2),- rozpočet svazku obcí na rok 2011 schváIený sněmem starostů dne 4' 2'z9LL

- závěrečný účet svazku oucí sctrválený sněmem starostů dne 3, 6. 2011 (usnesení č' 4'u4) a uzavřen

vy'jádřením souhlasu s cetoročním hospodařením.!ez vÍhrad' 
.

_ dokumentace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku obcí za rok 2010 včetně zprávy o.ýsledku

přezkoumání hospodaření na úředních deskách obcl které jsou jeho členy a v eleKronjcké podobě \L'-)

způsobemumožňujícímdálkovýpřístupnejméněpodobu15dnůpředjehoprojednánímvorgánu
svazku obcí, :^L^ ^^h.l{l oní ,, nrr '

_ dokumentace o předložení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2010 po jeho schválení v orgánu

svazku obcí zastupitelstvům členslcých obcl
_ písemnosti a poklady k inventarizaci majetku azávazkŮ provedené k 31' 12' 2011'

- příloha k výkazu rozvaha sestavená k 31' B' 2011 v Kč'

- 'prnonu 
k ýkazu rozvaha sestavená k 31' 12' 2011 v Kč'

- ýkaz rozvaha sestavený k 31' B' 2011 v Kč'

- výkaz rozvaha sestavený k 31' 12' 2011 v Kč'

- účetní doklady č. 5oo1 - 5013 za období duben - srpen 2011 (pokladní doklady)'

- předpisy faktur př'rjaých č. L, z a'3r2ltt za měsí'r únor 2011 a č' 10, LL a t2l2OL1 za měsíc čeruen

2011 a tr'raJv ti.Áto'rartur (účetní doklady č. 1oo4 - 1006 a č' to+o 'L042)'

.vnitřníúčetnídokladyč.3010-3012zaměsícprosinec2011,
oředpisyfakturpřijaýchč.zg-37lzo:Lzaměsícříjen-prosinec2011aúhradytěchtofaktur(účetní':' 
oor.ráoí č. 1095; t-ogo, togg - 11oo, 1104, 1106, 1108 a 1110), _ . . ,_í J^l,l^á.r\

_ účetní doklady č' 5025, 50256 a5O27 za měsíc říjen - prosinec 2011 (pokladní doklady), u-
-' wkazFiN 2_12 M sestavený k 31' B' 2011 v Kč'

- ýkaz FIN 2-12 M sestavený k 31' 12' 2011v Kč'

- ýkazzisku a ztráty sestavený k 31' 8' 2011 v Kč'

- ýkaz zisku a ztráý sestavený k 31' 12' 2011 v Kč' 
. ')._r_X .

- stanovy svazku obcí schválene .nJ'u* starostů dne 30. 11. 2oo1, včetně dodatku ze dne z5' 4' 2003

a přílohy č. 1,
_ dohoda o provedení práce uzavřená dne 2. 6. zoIL, účetní doklad č. 3oo3 ze dne 2' 6' 20LI' č' 5003

ze dne z.6.zotL a č' 1039 ze dne 6' 6' 2011' 
Regionem Bílé Karpaty na

.smlouvaoposMnutífinančníhopříspěvkuuzavřenádne1.B.2011s
realizaci mikroprojektu 

,,Přeshraniční soutěže mladých hasičů", účetní doklady (faktury přUaté) č' 9' 11'

L3I L4 a L5l20Lt za měsíc červen 2011' 
^ ^A{ < ^ rrt^.l-^í ,..,nan (nrietv

- smlouva o poslrytnutí nadačního pil'pi"r,' uzavřená dne 22.9. 2011 s Nadací open Socieý Fund

Praha, předmětem smlouvy :" porrqrtnutí nadačního příspěvku ve ýši Kč 75'ooo'__ na financování

nákladů spojených s realizacíprojektu "Spottovní den Sdruženíobcí povodí Morávky'', závěrečná zpráva

,.l lns ti?Ll Jii) 1{..1l3gr,l1)ír+l) i:!i}lt'\irr:ri 1;llicr1: {'rll(i: slriťlli:]t:r. lr' t
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čj,: MsK zz47zlzolz Sp, zn.: KoN/BB99/201l/šva

a konečné vyúčtování příspěvku ze dne 12. L 2011, účetní doklady č. 3006 ze dne 18. B' 2011

a č. togz ze dne 30. 9. 2011,
smlouva o úvěru č. 0348258459 uzavřená dne 23. 6. 2011 s českou spořitelnou, a's., předmětem

smloivy je úvěr ve ýši Kč 3oo.o0o,-- na financování projektu ''Přeshraniční soutěže malých hasičů'',
splatnost úvěru je dle smlouvy do 30. 6. 20t3, úvěr není zajištěn žédnými zajišťovacími prostředky,

uzavření úvěrové smlouvy bylo schváleno sněmem starostů dne 3. 6. 2011 (usnesení č.5'214),
směrnice k podrozvahoým účtům účinná od 1' 1' 2010,

směrnice o oběhu účetních dokladů účinná od 1. 1. 2010,

směrnice určující postupy v účetnictvía evidenci majetku účinná od 1. 1' 2010,
směrnice k časovému rozlišení nákladů a ýnosů účinná od 1. 1. 2010,
směrníce k tvorbě a použití opravných položek k pohledávkám účinná od 1. 1. 2010,
příloha k vnítřní organizační směrnici o oběhu účetních dokladů - podpisové vzoryt
směrnice k provádění inventarizace majetku azávazkŮ účinná od 1. 1. 2011,
zápis z provedené kontroly hospodaření svazku obcí ze dne 22.9. 2011 včetně doložení předložení této
zprávy zastupitelsWům členshých obcí,
vazba konečného zůstátku účtu z6L - Pokladna, ýkazu FIN 2 - 12 M (paragraf 6!7L, položka 5182)
a zůstatku v pokladní knize k 31. B' 2011.
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