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Zpráva
o Výsledku přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí

svazek obcí ProstějoV

-

venkov za rok2015,

lč 6965í418
ZpráVa o Vý§ledku přezkoumání hospodaření byla zpracována |a zák|adě zápisu z dilčího
přezkoumání hospodaření Vykonaného dne 3, 12, 2015 a na základě výsledku dílčiho
přezkoumání hospodaření Vykonaného dne 30,3, 2016,
uskutečnilo
základé žádosti dle § 53 zákona
Přezkoumání hospodaření
(obecni
Vplatném
znění a V§ouladu sezákonem
oobcích
zříZení),
č.128I200a sb,,
přezkoumáVání
hospodaření územních samospráVných celků
č. 42al20o4
o
a dobrovo|ných svazků obcí, V platném znění (dále jen zákon č,42012004 sb,). Kontrolnírn
zahájeni
úkonem jírrždošlo kzahájení přezkoumání, bylo doruóení oznámení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - Venkov za rok 20'I5 dne
13- 11, 2a15- Posledním kontrolním úkonem předcházejícírn zpracování této zpráVy
o Vý§|edku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné lnformace o kontrolnich
zJišŤě. ch dne 30, 3, 20'6

se

|a

sb,.

o

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:
Přezkoumání hospodařen

obecní úřad Hrubč]ce
1

, 1. 2a15 - 31.

12 2015

í vykonal:

kontrolor poVěřený řízením přezkoumání:

lng, EVa Reková

Pověřeni k přezkoumání hospodaření Ve smyslu § 5 zákona č. 42al2a04 sb.
a § 4 zákona č. 255l2a12 sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném zněni (dále ]en
zákon ó- 255l2a12 sb.) Vydaja reditelka Krajského úřadu olornouckého kraje
N,49r,

Lucje Štěpánková

zástupci dobřovolného svazku obci:

lvllateček, předseda
Drahomíra skulníková - účetní
l\,4llan

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeniobsahuje ivýsledek konečného
dilčíhopřezkoumání.

zÁVĚR
Při přezkoumání hospodareni dobrovolného svazku obcíSvazek obcí ProstějoV - Venkov
za lok 2a15

.

neby|y ziištěny chyby a nedostatky (§

í0 odst.3 písm. a)zákona č.420/2004 sb.).

předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o roóním hospodařeni dobrovolného

svazku obci, tvořící součást záVěrečného účtuUvedené v §

2 odst, 1 a 2 Zákona

sb. Přezkoumání hospodařenije uskutečněno Výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečno§tí podle předmětU a ob§ahu přezkoumání a v souladu
s ustanovenírn § 9 písm, a) zákona č.25512012 sb, Při posuzováni jednotlivých práVních
úkonůse Vychází ze znění práVních předpisú platných ke dni Uskutečnění tohoto úkonu,
č. 42ol2a04

Předmětem přezkoumání hospodařehí bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 sb.:
- plnění příjmůa Výdajů rozpočtu Včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,

finančnioperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a Výno§y podnikatelské činno§ti územníhocelkU,
peněžníoperace, týkajíci se sdružených prostředků a cizích zdlojů,
hospodařeni a nakládání s pro§tředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniči poskytnutými na základě mezinárodních smluV,
Vyúčtovánía Vypořádání finanóních Vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státnírn íondůma k dalšímosobám
nakládání a hospodaření § majetkem Ve Vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nirnž hospodarí územnícelek,
ZadáVání a uskutečňování Veřejných zakázek,
stav pohledáVek a záVazků a nakládánís nimi,
luéeníza závazky fyzických a práVnických osob,
za§tavování movitých a nemovitých Věcí Ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majeiku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem.

Předmět přezkoumáni hospodařeni byl ovéřen z hlediska:
- dodžování povinností stanovených zvláštními práVními předpisy, zejména předpisy
o finančnim hospodaření územnich celků, o hospodaření s jejich majetkem,

-

o účetnictvia o odměňování,
§ouladu hospodaření s finančnímiprostředky Ve srovnání s rozpočtem,
dodrženi účeluposkytnuté dotace nebo náVratné finančníVýpomoci
jejich poUžití,
Věcné a formální spráVnosti dokladů o přezkoumáVaných operacích,

a

podmínek

A. přezkoumané pisemnosti
Při přezkoumání ho§podaření dobrovolného svazku obci Svazek obcí Prostějov - Venkov
za [ok 20'I5 byly přezkournány následující pisemnosti:
- Bankovní výpis: č. 11 - 12 z béžnéhoúčtUsvazku Vedeného u ČNB za období listopad

-

a p.osinec 2015 včetne zaúčtováni

Bankovní Výpi§: č, 1 - 1o z běžnéhoúótu svazku Vedeného u ČNB za období leden až
říjen 2015 Včetně zaúčtování
Bankovní Výpis: elektronický z béžnéhoúčtUsvazku Vedeného u KB, a, s, za období
prosinec 20'I5 Včetně zaúčtovánía faktur

Bankovní Výpis: elektlonický z běžného účtusvazku Vedeného u KB, a, s, za obdobi
duben až říjen 2015 Včetně zaúčtovánía faktur
HláVní knihe: sesievená k 31 12 2015

Hlavní kniha: sestavená k 31, 10, 2015
lnventurní soupis majetku a záVazků: lnventarizačnízpráVa svazku ze dne 20, 1. 2016;
Plán inventur Ze dne 24. 11.2015 lnventurní soupisy k 31. 12.2a15
Kniha došlých íaktur: Vedená V počítači
Knjha odes|aných faktur: Vedená V poóítači
NáVrh rozpočtu: svazku na rok 2016 zveřejněný na úředních deskách iV elektlonické
podobě UmožňUjicí dálkový přistup Ve Všech ólenských obcích po dobu ne].néně
15 dnů před jeho projednáním ě|enskou schůzísvazku
NáVrh rozpoótu: svazku na rok 2015 zveřejněný na úřednich deskách i V elektronické
podobě Umožňujícídálkový přístup Ve všech členských obcich po dobu nejméně
15 dnů před jeho projednáním člen§kou schůzí§Vazku

Pravidla rozpočtovéhoplovizoria: svazku na lok 2015 schválená člen§kou schůzí
svazku dne 22. 12.2014
Přiloha rozvahy: §estavená k 31. 12.2015

Rozpočtová opatření;

č, 4/2015 schváleno předsedou svazku dne 26. 11.

a č, 5/2015 schváleno předsedou svazku obcí dne 15.

12.2o15

2015

Rozpočtová opatření: č. 1/2015 schváleno členskou schůzísvazku dne 16, 6.2a15,
č, 2/2015 schváleno místopředsedou svazku dne 31,7.2015 a č, 3/2015 schváleno
místopředsedou svazku dne 30, 9, 2015

Rozpočtový výhled: sestavený na roky 2016 - 2020
Rozvaha: se§tavená k 31. 12.2o15
Rozvaha; sestavená k 31, 10, 2015

Schválený lozpočet: svazku na rok 2016 schválený ělenskou schůzísvazku dne
24. 11 . 2015 jako ýYovnaný
schválený lozpočet: svazku na rok 2015 schválený členskou schůzísvazku dne
28, 4, 2015 ja{o Vyrovnaný

účetnictvio§tatni: Účetnízávěrka svazku za rok 2014 schválená členskou schúzí
svazku dne 16, 6, 2015
Výkaz pro hodnocení plněnírozpočtu| sestavený

k 31, 12, 2015

Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu; sestavený k 30, 9.2015 a31. 10.2015
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 3'], 10.2015
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. '12.2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z ólenské schůze svazku ze
dne 19. 2.2015, 19. 3,2015,28- 4- 2a15, 16. 6.2015 a 24, 11. 2o15
ZáVěrečný účet:svazku za lok 2014 schválený členskou schůzí svazku dne 16, 6.2015
s Výhradou; před p.ojednáním členskou schůZísVaZkU byl záVělečný účetVyvěšen na
úředních deskách členských obcí ielektronicky způsobem umožňujícímdálkový přístup
po dobu nejméně 15 dní

V kontrolovaném období dobrovolný §Vazek obci, dle informací poskytnuiých zástupci
dobrovolného svazku obcí svazek obci ProstějoV - Venkov:
neuskuteónil finančníoperace týkající §e peněžních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdruženi a neuskuteónilfinanční operace týkajícíse sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úVěru, půjóky,
nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního íondu a s dalšími prostředky
ze Zahraničíposkytnuiými na základě mezinárodnich s.l']luV,
neuzavřeI kUpní, směnnou, nájernní a darovaci smlouvu, srnlouvu o výpůjčcetýkající
se nemovitého majetku,
nehospodařil s ma.jetkem státu,
neručil svým m4etkem za závazky fyzických a práVnických osob, neuzavřel srnlouvu
o převzetídlUhu nebo ručitelského záVazku a smlouvu o přistoupeni k záVazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové Vklady,
nezřídilVěcná břemena k majetku územníhocelkU,
neměl podnikatelskou óinnost,

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obci Pro§tějov - Venkov
za rok 2015
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

c. plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumáni

hospodaření územníhocelku za předcházející rok

Př] přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - venkov
za rok 2014 bylo zjištěno:

1.

Kontralou dodžování povinnosti uveřejňování smluv na veřejnau zakázku malého
rozsahu, jejíchžcena přesáhne 500 000 Kč bez DPH na profilu zadavatele, byla
zjištěno, že Kupní smlouva ze dne 7, 10- 2014, kde předmětem smlouvy byl nákup
225 ks kampostérůa 20 ks kampostovacích sil s kupní cenou 502 000 Kě bez DPH,
byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 13- 4- 2015- Tín nebyla dodĚena
zákanem stanovená lhůta uveřejnění smlouvy na prafilu Zadavatele do 15 dnů ad
jejího uzavření,

Parušeno ustanovení § 147a adst- 2 zákona č- 137/2006 Sb., a veřejných
zakázkách, v platném znéní,dle kterého veřejný zadavatel uveřejní na proíílu
zadavatele celé znění sm]ouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejichž Cena

přesáhne 5a0 aa1 Kč bez DPH, da 15 dnú od jejího uzavřeni.

hromada svazku na svém zasedání dne 16, 6, 2o15 schvá|ila
závělečný účetsvazku za rok 2014 s Výhradu a přijala opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených Ve zpráVě o VýsledkU přezkoUmání hospodaření svazku za
rok 2014, Vzhledem k chalakteru nedo§tatku uvedenému ue zplávé z přezkoUmání
hospodaření, kteqi nelze zpětně odstlanit a Vzhledem ke §kutečno§tl, že svazek
obcí nepředpokládá v roce 2015 uzavření takové smlouvy, u ktelé by §e dle § '147a
z, č. 13712006 sb,, Ve znění pozdějších předpisů, Vyžadovalo povinné Zveřejněni na
profilu zadavatele, přijal svazek obcí Prostějov Venkov systémové opatření
147a zákona
spočíVající důsledném dodžování plnění povinnosti dle
č. 13712006 sb,, Ve znění pozdějšich předpjsů, tak aby se nedostatek V budoucnu

Eijalijpgligli: Valná

v

§

neopakova|. Tedy pokud svazek obci Prostějov - Venkov V budoucnu uzavře
smlouvu, jejížcena pře§áhne 500 000 Kč bez DPH, uveřejní celé znění této
smlouvy do 15 dnů od jejího uzavřeni,
Kontrolou dne 3- 12- 2015 bylo zjištěno, že svazek neuzavřel V roce 2015 takovou
smlouvu, u ktelé by se dle zákona č- 137l2ao6 sb,, ve znění pozdějších předpisů,
Vyžadovalo povinné zveřejněni na profilu zadavatele, Přijaté nápravné opatřeni se
tak dá považovat za odstranění nedostatku.
b) při dí|čímpřezkoumání

Při dílčímpřezkoumání
ProstějoV - Venkov nebyly

hospodaření dobrovolného svazku

zjišiěny chyby a nedostatky,

obcí svazek

obcí

D, Upozornění na Dřípadná rizika (§ 10 odst,4 písm. a) zákona č,420/2004 sb.}:
Na případná riz ka neupozorňujerne,

E. podí| pohledávek a závazků na rozpočtu územniho celku a

podil

zastavénéhomaietku na celkovém maietku územníhocelku k31. 12. 2015
(§ í0 odst.4 písm. b} zákona č.420/2004 sb.)

a)
b)
c)

podíl pohledáVek na rozpočtu územníhocelku

0,90 %

0%

podíl záVazků na rozpočtu územníhocelku
podíl zastaveného majeiku na celkovém majetku územníhocelku

|{EA, §KÝ

0,00 %

l'il^o

oto,\1o UcKťHo (BArE

Hrubčice,30,3,2016
za Krajský úrad o|omoUckého kraje
lng. Eva Reková
kontrolor pověřený iizením piezkoumání

podpskonkoloíapoVéřeného řízenim plezkóUmáni

Poučeni
Tato zpráVa o Výsledku přezkoUmání ho§podařeníje současně i náVrhem zplávy o Vý§ledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stáVá okamžikem marného
uplynutí lhůty sianovené V § 6 odst, 1 písm, d) zákona č, 42012004 sb. k podání písernného
VýsledkU
stanoviska kontroIorovi pověřenému řízenímpřezkoumáni- 1aío zpráva
přezkoumání hospodaření obsahuje i Výsledky konečnéhodílčihopřezkoumáni,

o

Územní celek můžedo 15 pracovních dnů od předáni náVrhu zprávy
přezkoumání hospodaření podat pisemné stanovisko k náVrhu zpráVy

o

o

přezkoumání hospodaření V souladu s § 6 odst, 1 písm, d)zákona č,42012004 Sb,

Výsledku
Výsledku

stanovisko zašle dobrovolný svazek obcí na adresu Krajského úřadu olomouckého kra]e,
oddělení kontroly, s Uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni,

Já, nížepodepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - Venkov
prohlašuji, že nemám k tomuto náVrhu zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí za rak 2015 připomínek a nebudu podáVat písemnéstanov]§ko
podle § 6 odst, 1 písrn, d) zákona č. 42u2ao4 sb.
Zástupci územníhocelku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoUmánia o okolnostech Vztahujících se k něrnu,
Stejnopis zpráVy o VýsIedku přezkoumání hospodaření dobrovolného §Vazku obcí svazek
obcí Prostějov - venkov obdžel asjeho obsahem byl seznámen předseda dobrovolného
§Vazku obcí dne 30, 3, 2016,
--}
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RozděloVník:
1 stejnopis pro doblovolný svazek

obcísvazek obcí Plostějov

- Venkov

1 stejnopis pro Krajský úřad o|omoUckého kraje, oddělení kontroly
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