PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko-

Ležák~lt:69175179
za rok 2012

Přezkoumání
-

se uskutečnilo ve dnech:

20.11.2012

7.5.2013
na základě zákona Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání
Kostelec

proběhlo na Obecním

Přezkoumání

vykonaly:

úřadě Vrbatův Kostelec č.p, 42,53956

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková
kontroloři:
Helena Lacušová

Zástupci dobrovolného svazku obcí:
Ing. Jan Třísko - předseda svazku obcí
Radka Slavíková - účetní DSO

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardlbice, T ef.: +420 460026530, 535, Mobi: +420 724652038

Vrbatův

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona
Č. 42012004 Sb.:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkaj ící se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, kjiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o
účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona
42012004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumáni.
č.

Kcmenského

náměstí 125, 53211 Pardubice, Tel.: +420 460026530, 535, Mobi: +420 724652038

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion SkutečskoLežáky byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Závěrečný účet
Bankovní výpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura
Inventurní soupis majetku a
závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)

Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Smlouva o vytvořeni
dobrovolných svazků obcí

Popis písemnosti
členskými obcemi i způsobem umožňujícím
dnech 1. - 16. 12. 2011
19.6.2012 - dotace na POV
19.6.2012 - inv. příspěvek na záchrannou

byl vyvěšen všemi
dálkový přístup ve
RO Č. 1 schváleno
RO Č. 2 schváJeno
službu
do výkazu FIN 2 - 12 M zavedeno ve správné výší
na roky 2010 - 2014
Rozpočet byl schválen dne 20.12.2011 a ve schválené výši
převeden do výkazu FIN 2 - 12M
Závěrečný účet vyvěšen i způsobem umožňující dálkový
přístup všemi členskými obcemi od 1.6. - 16.6.2012
Bankovní výpis z KB ze dne 30.9.2012 - zůstatek souhlasí na
stav v rozvaze k uvedenému datu, bankovní výpisy za měsíce
červen - říjen včetně účetnich dokladů a uhrazených faktur
.bankovní výpis č . 5 - J2 za období květen - prosinec včetně
zaúčtování
ze dne 1.11.2010 na pokladní hotovost

Došlé faktury uhrazené BV Č. 5 - 12 včetně zaúčtování
Vydané faktury u BV 5 - 12 včetně zaúčtování
Inventarizačni zpráva rok 2012 ze dne 31.1. 2013
Proškolení IK ze dne 20. J2. 20]2
Plán inventur na rok 2012 včetně jmenování IK ze dne 12. 12.
2012
Inventurní soupisy k 31. 12.2012
Vedena v excelové tabulce v číselné řadě 12001 - 120012
Vedena v excelové tabulce v číselné řadě 1/2012 - 13/2012
za období 1-10/2012 v číselné řadě příjmů PPD 1-2, výdajů
VPD 01-08
za období 1-10/2012, zůstatek pokladní hotovosti ve výši 20,Kč k 30.9.2012 souhlasí na stav v účetnictví dle výkazu
Rozvaha - účet 261
k 30.9.2012, k 31.12.2012
ke dni 30.9.201, k 31.12.2012
k 30.9.2012, k 31.12.2012
Rozhodnuti o registraci zájmového sdružení právnických osob
Mikroregion Ležáky jako svazek obci pod č. RgZS 12/2001
Stanovy zájmového sdruženi právnických osob Mikroregion
Ležáky ze dne 20.1.1999
Dodatek Č. 1 dne 28.3.2007 ke stanovám DSO - seznam členů
svazku - 10 členů
Dodatek Č. 2 dne 8.11. 2007 ke stanovám DSO - doplnění
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Dohody o provedení práce
Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Vnitřní předpis a směrnice

Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obcí

členů svazku - 2 členů
ze dne 1.] .20] 2 na zpracováni účetnictví na dobu do
3l.12.2012 na 100 hodin
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 19.7.2012ev. č. smlouvy OŽPZ/12/41279 - Veřejná prostranství obcí
svazku - neinvestiční dotace - ve výši 70 % maximálně 200
000,- Kč - vyúčtování do 31. 12.2012
V rčtování dotace ze dne 21. 12.2012 - bez závad
odpisový plán, finanční kontrola, o účetnictví, časové
rozlišování ,o účtování majetku, o inventarizaci, podpisové
vzory ,
Záznam z jednání zástupců Mikroregionu Skutečsko - Ležáky
dne 19.6.2012 - schválení závěreného účtu a RO Č. 1 a 2
Záznam z jednání zástupců Mikroregionu Skutečsko - Ležáky
dne 20.12.2011 - schválení roz očtu na rok 2012

B. Zjištění ze závěrečného

přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion SkutečskoLežáky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění
a) při přezkoumání

nedostatků

hospodaření

zjištěných

územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů
Směrnice - Vnitřní předpis a směrnice (napraveno), Ke kontrole byly
předloženy směrnice, které je třeba aktualizovat v souladu se zákonem a
doplnit o účtování o opravných položkách, o vedení podrozvahy, o í
časovém rozlišování.
_ (splněno dne: 3.5.2012) - Všechny potřebné směrnice byly
před loženy.
Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
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§ 17 odst. 7 - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno
vyjádřením v souladu se zákonem. (napraveno), Ze zápisu ze dne
30.6.2011 vyplývá, že závěrečný účet nebyl schválen a uzavřen v souladu
se zákonem.
- (splněno dne: 3.5.2012) - Byla provedena revokace schválení
závěrečného účtu a to dne 20.12.201l.

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Skutečsko-Ležáky

za rok 2012

(§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 sb.)

ID. Při přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion

Skutečsko-Ležáky

za rok 2012

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion

Skutečsko-Ležáky

za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

2,22 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,36 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %
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Ve Vrbatově Kostelci dne 7.5.2013

Podpisy kontrolorů:
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Helena Lacušová .
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Eva Baťková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném
období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce
nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou,
darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nernovitého majetku, smlouvu o zřízení
věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo
obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Mikroregion Skutečsko-Ležáky o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

MIKROREGION

dne

Skutečsko

7.5.2013

- Ležóky

53956 Vrbotúv Kostelec
IČO - 69175179

Ing. Jan Třísko

předseda svazku obcí

Rozdělovník
Steinopis

:
Počet výtisků

Převzal

1

1

DSO Mikroregion
Skutečsko-Ležáky

Ing. Jan Třísko

2

1

Pardubický kraj

Eva Baťková

Komenského

=

Předáno

náměstí 125, 532 11 Paroubice, Tel.: +420 460026530, 535, Mobi: +420 724652038

