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Zpráva
o výsledku přezkoumáni hospodařeni dobrovoIného svazku obcí

svazek obcí Prostějov

-

venkov za rck2o16,

lč 69651418
ZpráVa o Výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na zák|adé zápisu z dílčiho
přezkoumáni hospodařeni Vykonaného dne 13 9,2016 a na základě výsledku dílčiho
přezkoumání hospodařeni Vykonaného dne 20. 1. 2017.
Přezkoumáni hospodaření
uskutečnilo
základě žádosti dle § 53 zákona
(obecní
platném
zřízení), V
znění a V§ouladu se zákonem
č, 12Bl2000 sb., oobcich
ó- 42u2ao4
o přezkoumáVání ho§podaření úZemníchsamospráVných celkú
a dobrovolných svazků obci, V platném zněni (dále jen zákon č.42012004 sb,), Kontro|ním
zahájení
úkonem, jímždošlo k zahájení přezkoumání, bylo dolučeníoznárnení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov - Venkov za lok 2016 dne
15,8,2016, Posledním kontro|ním úkonem předcházejícim Zpracování této zpráVy
o Výsledku přezkoUmání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěníchdne 20, 1, 2017.

se

na

sb-,

o

přezkoumání:
Přezkoumané obdobi:
Místo provedení

obecní úrad Hrubčice
1. 1. 2016 - 31. 12.

2016

Přezkoumání hospodařéní vykonal:
kontro|or pověřený řízením přezkoumání: lng, EVa Reková

Pověření k přezkoumáni hospodaření ve smyslu § 5 zákona č, 420/2004 sb,
a § 4 zákona č.25512012sb., o kontrole (kontrolní řád), V platném znění (dále jen

zákon č. 25512012 Sb,) Vyda|a Vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu olornoUckého kraje
Mgr, Bc, Zuzana PUnčochářoVá.

zástupci dobrovolného svazku obcí:

MiIan Mlateček - předseda

Gabíela Dostálová

- úóetní

Tato zpráVa o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

zÁVĚR
Při přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku obcí svazek obcí Pro§iějov - Venkov
za rck 2a16

.

nebyly ziištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 pism.

a}

zákona č. 420/2004 sb.).

předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření dobrovolného
svazku obcí, tvořící součást ZáVěrečného účtuuvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona
ě.42012004 sb. Přezkoumáni hospodařenije uskutečněno Výběrovým způsobem s ohledem
na Významnosi jednotlivých skuteónosií podle předmětu a obsahu přezkoumáni a v souladu
s ustanovením § 9 písm, a) zákona č_ 25512012 sb, Při posuzování jednotlivých práVních
úkonůse VycháZíze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu,
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 42012004 sb.:
- plnění příjmůa Výdajú rozpočtU Včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,
finanění operace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a Výnosy podnjkatelské činnosti územníhocelkU,
peněžníoperace, týkajicí se sdružených prostředků a cizich zdrojů,
hospodařenj a nahádáDi s prosíředky poskyIhulýmj z NárcdnjhD fondu a s ddšimi
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluV,
Vyúčtováni a Vypořádání finančníchVztahů ke státnimu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k lozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke stáiním fondům a k dalšim o§obám,
nakládáni a hospodaření s majetkem ve Vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadáVání a Uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledáVek a záVazků a nakládánís nimi,
ručeníza závazky fyzických a pláVnických osob,
zastavování movitých a nemovitých VěciVe prospěch třetich osob,
zřizováni ýécných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodžování povinností stanovených zvláštními práVními předpisy, zejména předpisy
o finanónim hospodařeni úzen]ních ceIků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
- souladu hospodaření s finančnímiprostředky Ve srovnáni s rozpočtem,
- dodrženi účeluposkytnuté dotace nebo náVratné íinančníVýpomoci a podmínek

,

jejich použití,
Věcné a folmálni spláVnosti dokladů o přezkoumáVaných operacích,

A, přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí SVaZek obci Prostějov - venkov
za rck2016 byly přezkoumány následujíci pisemnostiI
, Bankovní Výpis: č, 1-7 z béžnéhaúčtusvazku Vedeného u ČNB za obdobi leden až

-

červenec 2016 Vóetně zaúčtování

Bankovní výpis: elektronický z běžnéhoúčtusvazku Vedeného u KB, a.§. za období
leden až červenec 2016 vóetně zaúčtovánía faktur
Bankovni Výpis| ě. 11 - 12 z béžnéhoúótu svazku vedeného U ČNB za období li§iopad
a prosinec 2016 vietně zaúčtovánl
Bankovní Výpis: elektronický z běžnéhoúčiusvazku Vedeného u KB, a.s, za období
li§topad a plosinec 2016 Včetně zaúčtování

Hlavní kniha: se§tavená k 31. 12,2016
lnventurní soupis majetku a záVazků: lnventarizační zpráVa ze dne 2a. 1. 2017, P|án
inventur svazku ze dne 22. 11. 2016; Ploškolení členůinventarizačni komise ze dne
23_ 11. 2016: lnventurní soupisy k 31. 12.2016
Kniha došlých faktur: vedená na počitači
Kniha odeslaných faktur: Vedená na počitaói
NáVrh rozpočtu: §Vazku na rok 2017 zveřejněný na úředních deskách i V eleKronické
podobě UmožňUjícidálkový přístup Ve Všem členských obcích po dobu nejrnéně 15 dnú
před projednáním členskou schůzísvazku

iV elektronické
podobě Umožňujicídálkový přístup Ve všeclt členských obcích po dobu nejméně
15 dnů před jeho projednáním členskou schůzi §Vazku
NáVrh rozpočtu: svazku na rok 2016 zverejněný na úředních deskách

Přiloha rozvahy: §estavená k 31, 12. 2016
Příloha rozvahy: se§tavená k 31. 7, 2016

Rozpoótová opatření: č. 2/2016 schváleno předsedou svazku dne '],
a č, 3/2016 schváleno předsedou svazku dne 15,12_2016
Rozpočtová opaiření: č. 1/2016 schváleno předsedou svazku dne

13_

9,

2016

1.2o16

Rozpočtový Výhled: sesiavený na roky 2016 - 2020
Rozvaha| sestavená k 31. 12.2016

Rozvahe: sestevená k 31 7 2016

Schválený rozpočetj svazku na rok 2016 schválený členskou schúzísvazku dne
24, 11. 2015 jako Vyrovnaný

schválený rozpočet; svazku na rok 2017 schválený ólenskou schůzísvazku dne
22. 11. 2016 )ako ýyloýnaný

stanovy a osvědčeni o registraci dobrovolných svazků obcí: stanovy Svazku obcí
ProstějoV - Venkov přraté členskoU schůzí§ýazku dne 22.9.2016
Účetnictví ostatní: Účetní závěrka svazku sestavená
clenskou schUZi svazku dne 27,4,2016

k 31.

12. 2015

a

schválená

Výkaz plo hodnoceni plnění rozpočtu: sestavený k 31, 7,2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu] sestaýený k 31. 12.2016
výkaz zisku a ztfáíy: sestavený k 31, 7, 2016
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12, 2016
Zápisy z jednáni orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z členskéschúze svazku ze
dne 22.9. 2a16 a 22. 11, 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy.z členskéschůze svazku ze
dne 17.2. 2a16,27. 4. 2016 a 2. 6. 2016

záyďeénÝ úéel,,svazku za lok 2015 schválený členskou schůzi svazku dne 27- 4.2o16
bez výhrad; před plojednáním členskoU §chůzí svazku byl záVěrečný úóet vyvěšen na
úředních deskách členských obcí ielektronicky způsobem umožňujicí dálkový přístup
po dobu nejméně 15 dni

V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí, dle informaci poskytnUtých zá§tupci
dobrovolného svazku obcí svazek obcí Prostějov - Venkov:

-

neuskuteónil finančníopelace týkajícíse peněžních fondů,
neuzavřel smloUVU o sdružení a neuskuteónil finančníoperace týkajícísesdružených
prostředkŮ,
neuzavřel smloUVU o přijetí nebo poskytnutí úvěru, pújčky,
nehospodařll § prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnUtými na Základě rnezinárodních smluV,
neuzavře| kupní, směnnou, nájemni a darovací smlouvu, smlouvu o \.ýpůjčcetýkající
se nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neruóil svým majetkem za záýazky fyzických a práVnických osob, neuzavřel smiouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského záVazku a smlouVU o přistoupeni k závazku,
nezastavil movitý a nemoviiý majetek,
nekoupil, ani neprodalcenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové Vklady,
neuskutečnil Veřejné zakázky,
nezřídil Věcná břemena k majetku územníhocelku,
neměl podnikatelskou ěinnost,

B, VÝsl€dek

přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Svazek obcí Prostějov - venkov
za rck 2016

,

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

c. plnění oDatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání

hospodaření územního celku za předcházeiící rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SVaZek obcí Prostějov - Venkov

za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostaiky,
b) při

dilčímpř€zkoumání

Pri dílčímpřezkoumání

hospodaření dobrovolného svazku

PlostějoV , Venkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

obcí svažek obci

D. Upozorněni na připadná rizika (§ 10 odst.4 písm. a} zákona č.42012004 sb.):
Na případná rizika neupozorňUjeme,

E. podíl pohledávék a závazků na rozpoětu

územního celku a Dodíl
maietku
územního
celku k31. ,l2. 20í6
maietku
na
celkovém
zastaveného
(§ ,l0 odst.4 písm. b) zákona č.42012004 sb.}

a)
b)
c)

podíl pohledáVek na lozpočtu územníhocelku

0

podílZáVazkú na rozpočtu územníhocelku

o%

podil zastaveného majetku na celkovém majeiku územniho celku

4

o/o

0,00 %

liEÁ,s (Ý iJirD
(.i.oMo UalíÉ,.íó(RAt.;
Hlubčice,20.

1

.

2017

Za Krajský úřad olomouckého kraje

/\

|.,!9-

lng, EVa Reková
koniro]ol pověřený řizenim přezkoumání

\

podpis Ionlrolora pověřeneho

lizeniň PřezloUmáni

Poučení
Tato zpráVa o Výsledku přezkoumání ho§podařeníje současnéi náVrhem zpráVy o Výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhúty stanovené V § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42u2a04 sb- k podání písemného
Výsledku
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoUmáni. Talo zpláva
přezkoUmání hospodařeni obsahUje i výsledky konečnéhodilčíhopřezkoumání,

o

Územní celek můžedo 15 pracovnich dnů od předáni náVlhu zprá\ry
přezkoumání hospodaření podat písemnéstanovisko k náVrhu zpráVy

o

o

přezkoumáni ho§podařeníV souladu s § 6 odst, 1 písm, d)zákona č.42012004 sb,

Výsledku
Výsledku

stanovisko zašle dobrovolný svazek obcí na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje,
odbor kontloly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání,

Já, nížepodepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Pro§tějov - Venkov
prohlašuji, že nemám k tomuto náVrhu zpráVy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného sVaZkU obcí za rok 2016 připomínek a nebudu podáVat písemnéstanovisko
podle § 6 odst. 1 písm, d) zákona č.42012004 sb,
Zástupci územního celku prohlašUjí, že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech Vztahujícich se k němu,
stejnopis zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí svazek
obcí Prostějov - Venkov obdžel asjeho obsahem byl seznámen předseda dobrovolného
sýa7ku óbcí

dne2o

1'2017'

r,;rr(;,,
spRi,§Tó,Ió, ,l,F,]Ko1
"-]Éri
Milan Nllateček

, ]"-

Rozdělovnik:
stejnopi§ pro dobrovolný svazek obcí svazek obci Pro§tějoV - Venkov
1 siejnopis pro Krajský úřad olomoUckého kraje, odbor kontloly
1

upozornění
í. Nové povinno§ti dle zákona o registřu smluv pro dobrovolný svazek obcí
Dne 1, 7, 2016 nabyl účinnostizákan č, 34aI2015 sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti
něktenich smluv, Uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o .egistru smluv) -

dále jen Zákon,

Dle ustanovení § 5 odst. 2 Zákona je (mimo jiné subjekty) dobrovolný svazek obcí povinen
UVeřejňovat prostřednictvím reg siru smlUV soukromopráVní smlouvu, jakož i smlouVu
o poskytnutí dotace nebo náVratné finančníVýpomoci, jestliže Výše hodnoty předmětu
smlouvy je Vyššínež 50 000 Kč bez DPH, a to nejpozděj do 30 dnů od uzavřeni smlouvy,
Výjimky z povinnosi] uveřejnění stanoVí § 3 Zákona,
Upozorňujeme na ustanovení § 6 a 7 Zákona, která nabydou úč]nnostiod 1. 7. 2017 , a kde
se mimo jjné sianoví, že sn]louva, na njž se Vziahuje pov]nnost uveřejnění prostřednictvím
regi§tru smluv, nabýVá účinnosti nejdříVe dnem uveřejnění. A dále že, nebyla-]| srnlouva,
která nabýVá účinnostinejdříve dnem uVeřejnění, uveřejněna prostřednictví registru smIuV
ani do 3 měsícůode dne, kdy byla Uzavřena, plati, že je zrušena od počátku,
2. NoVé povinnosti dle zákona o zadáván í Veřejných

zakázek

Dne 1. ']0. 2016 nabýVá úóinnostizákon č. 134/2016 sb., o zadáVání Veřejných zakázek. D]e
Ustanovení § 219 odst, 1 Zákona je Veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavate|e
smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku vóetně Všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů
od jejich uzavření (týká se iVeřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne
500 000 Kč bez DPH).

Dle ustanovení § 219 odst, 3 zákana ]e Veřejný zadavatel pov]nen uveřejnit nejpozději do
3 měsíců od splněni smlouvy na profilu Zadavatele Výši skutečně uhrazené ceny za plnění
smlouvy, na kterou se Vztahuje povinnost UVeřejnění podIe od§tavce 1,
U srnlouvy, jejíždoba plnění přesahuje 1 rok, Uveřejní Veřejný zadavatel nejpozději do
31, března následujícího kalendářního roku cenu Za plnění smIouvy V předchozím
kalendářním roce,
Upozorňujeme na ustanovení § 269 odst, 2 Zákona, které stanoVí, že nesplněním povinnosti
uveřejňování stanovené V § 219 odst. 1 se zadavatel dopusti spráVního deliktu, Za spráVní
deiikt se uložípokuta do Výše stanové V § 269 odst.3 Zákona o zadáVání Veřejných
zakázek.

