PARDUBlcKÝ KRAJ
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zPRÁvn
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Loučná
lč: 0070953082
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

21. října 2016 jako dí|čípřezkoumání
13. dubna 2ot7 jako konečnépřezkoumání

Přezkoumání hospodaření DSo Svazek obcí Loučn á za rok2016 ve smyslu ustanovení $ 42,
$ 53 (týká se DSo) zákona č. 12812000 Sb.' o obcích (obecní zŤízení),ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem ě. 42012004 Sb.' o přezkoumávání hospodaření uzemnich
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne 27. 7. 20|,6 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného
oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1.2016 do 31. |2.20|6.

1. Dílčípřezkoumání

bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 31. 10.

2016.

2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne
13.

4.2017.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Íizenimpřezkoumání:
- kontroloři: Dita Vondroušová

Miloslava Jílková

Bc. Věra LouŽilová

Pověření k přezkoumání ve smyslu $ 5 č. 42012004 Sb. a $ 4 a $6 zákona č. 255120|2
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4. 7.20|6.
Přezkoumání bylo lykonáno ryběrovým způsobem.
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Při přezkoumání byli přítomni: Martin Staněk

- předseda

svazku

Romana Vohradníková - účetnísvazku

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedenó v $ 2 odst.
hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

1

a 2 zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle

Při posuzování jednotlfuych právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů

platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 13. 4.2017.

A.

Výsledek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

Oblasti přezkoumání. u kterých nebylv ziištěny chvbv a nedostatky

podle ustanovení $ 10 odst. 3 písm. a) zžkonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení $ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa vÝdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
ícíchse rozpočtových Eostředků
- přezkoumán: Ano

týkaj

2.

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních
fondů
- přezkoumán:

3.

Ustanovení $ 2 odst.
- přezkoumiín:

4.

1

písm. c) náklad}'a výnos}'podnikatelské činnosti územního celku

Ano

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace. týkajícíse sdruŽených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelkv. anebo na
základě smlouw s iinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán:

5.

Ano

Ano

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán:
i.

Ano
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6.

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskÍnutými z
NárodnÍho fondu a s dalšími prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

7.

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. g) v}iúčtovánía wpořádání finančníchvztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkraiů. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8.

Ano

Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
-

9.

Ano

přezkoumán: Ano

Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s

úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle
- přezkoumán:

11.

Ano

Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán:

Ano

12. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky
- přezkoumán:

13.

výjimkou
zvláštního právního předpisu

fyzických

a

právnických osob

Ano

Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm' g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán:

Ano

15. Ustanovení $ 2 odst' 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

Ano

16. Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:
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Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

-3
D.I.
+

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcízarok 2016 podle
$ 3 zákona ě.42012004

Sb.

$2 a

nebylY zjištěny chyby a nedostatky.

D.II.

Upozornění na případná rlzika, která |ze dovodit ze zjištěných
chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření

tzemního celku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná izika, která
by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazkůna rozpočtu územníhocelku ........
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
a)

...... O %

0,63 yo

celku ......,..,0,0
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Sezemice dne 13. dubna2017
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání
hospodaření:

Miloslava Jílková
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumiíní

//

Dita Vondroušová
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ťry.

kontrolor

podpis kontrolora

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je
a
možno ke zjištěnív ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě áo 15
dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Konečným zněním
zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanóvené
v $ 6 óa't. r písm. d)
zákona č.42012004
k podání písemného stanoviska kontro"lorovi pověřenému
.sb_.
Ťízenímpřezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání
můžev odůvodněném

případě stanovit lhůtu delší,
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vyhotowje ve dvou stejnopisech' přičemŽ se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Se

Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavkůdle zákona č. 10611999 Sb.' o svobodném přístupu k informacím, které
byly vyŤízeny v zákonné lhůtě,
nedílnou součástízprávy je seznam dokumentů lyužitých při přezkoumání a uvedených
v pŤíIoze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSo Svazek obcí Loučná o
počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převza|pan Martin Staněk, předseda svazku.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil s majetkem
státu' neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek' neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
výpůjěce týkajicí se nemovitého majetku' smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky,smlouvu o poskýnutí dotace' smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smlouvu o přistoupenikzávazku a smlouvu o sdruŽení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neuskutečnil ani veřejné zakazky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420l2OO4 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumrání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumďvajícímu orgánu,
ato nejpozději do 15 dnů po projednmí této zprávy spolu se závěrečným účiemv orgánech
územního celku.

celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zékona č. 42Ol20O4 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákonauvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at.

. Územni

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územnímucelku
podle ustanovení $ 14 odst. 2 zékona č. 42012004 Sb. pokuta do výŠe50.000 Kč.
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Martin Staněk
předseda svazku dobrovolného svazku obcí

Romana Vohradníková
účetnísvazku

Martin Staněk
předseda svazku dobrovolného svazku

obcí

/rt,,
podpis účetnísvazku

Ís*čr-e.ua*".
podpis dobrovolného svazku obcí

sVAzEK oBcí LouČNÁ

I

Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice

lČo: 709

53 082
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

2016.

označenívšech dokladů a jiných materiálů v}'užiqfch oři přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o Návrh rozpočtu na rok 2016byl zveřejněn od 4. 11.2015 do20, 1|.2015 ve všech

členských obcí také v elektronické podobě.
Rozpočtová opatření
o 112016 valná hromada svazku obci ze dne 13. 9.2016
o 212016 va|ná hromada svazku obcí ze dne29. II.2016
C 312016 schváleno předsedou svazku 6. I. 2017 na základě schváleného pověření
usnesením valné hromady ze dne 29. II.2016
Rozpočtový výhled
o 2016 -2019
Schválený rozpočet
o Valná hromada svazku obcí ze dne 12. 12.2015
Závěrečný účet
o Valná hromada svazku obci ze dne 14. 6. 2016 schvaluje celoročníhospodďení
svazku obcízarok2015bezvýhrad.Návrh závěrečnéhoúčtuzarok2015 bylspoluse
zprávou o přezkoumání hospodaÍení za rok 2015 zveřejněn na úředních deskách
členských obcí svazku obcí od 27. 5.2016 ďoI4. 6.2016
Bankovní vypis
o KB a. s. č.ú.19-8223|9020710100 01 - 0912016
. Výpis z bankovních účtůvedené u Komerění banky ze dne 3I. 12.2016. Zůstatek ke
dni 31. 12.2016 ověřen a souhlasí na účetnístav účtu23I - Zák|aďníběžnÝ účetv
rozvaze sestavené za období 1212016.
Dohoda o hmotné odpovědnosti
o Ze dne 30. 1.2000
Faktura
o Faktury vydané 0I - 1212016
o Faktury přijaté 01 - 1212016
Inventurní soupis majetku a závazkÍt
o Plán inventur na rok 2016 schválen valnou hromadou ďne 29. I1,2016 včetně
j menování inv entarizačníkomise.
. Proškolení inventarizačníkomise bylo provedeno dne 12. 12.2016.
o Inventuraby|a zahét1ena dne 2. I ' 2017 a ukončena dne 23. I.2017 .
o Inventumí soupisy majetku, závazktl a pohledávek se stavem ke dni 3I. 12.2016.
o Inventarizaění zétpíso ýsledku řádné inventarizace vyhotovený dne 23. I.2017.
Kniha došlých faktur
. zarok 2016
Kniha odeslaných faktur

.

za rok 2016

Pok|adní doklad
o 01 - 0412016 v číselnéřadě č. 1 - 7
o Přrjmové a výdajové pokladní doklady č. 1 - č. 10 za období 0112016 - 12120|6.

Pokladní kniha (deník)
. zarok 2016
o Zastatek ke dni 3I.12.2016byl nulový.
Příloha rozvahy

o

0612016 a 1212016

Rozvaha

o

0612016 a 1212016

o

0612016 a 1212016

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a ztráty

o

0612016 a 1212016
Smlouva o lytvoření dobrovolných

o

svazků obcí

Ze dne 10. 10.2000
Stanory a osvědčenío registraci dobrovolných svazků obcí
o Ke dni 31 .12.2001
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účeloýmdotacím
. KrÚ - PoV ě. oŽPZlI6l223O3 neinvestičnídotace ''Infopointy mikroregionu'' Kč
300.000,00 termín vyúčtovánído 31. 12.2016
o Předloženo vyúčtovánize dne 9' 12. 2016. Dotace č,erpénav plné výši. Celkové
náklady na akci 428 998,40Kě.
Vnitřní předpis a směrnice
o Směrnice ě.Il20I2 o zásaďáchinventarizace majetku azávazků.
o Směrnice č. Il20|4 o požadavcích na schvaloviání účetnízávěrky dobrovolného
Svazku obcí Loučná.
o Směrnice ě. 112016 - proces schvalování rozpočtu, jeho změn a kontroly dodržování
rozpočtu.
o Směmice č.212016 o postupu provádění a vedení pokladny.
o Směmice č,.312016 o evidenci majetku.
o Směrnice č.412016 o oběhu účetníchdokladů.
o Směrnice č,. 512016 k vedení podrozvahové evidence.
o Směrnice č,. 612016 o úětovríníčasovéhorozlišení a dohadných poloŽek.
o Směrnice ě.712016 o finančníkontrole.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
o Valná hromada svazku obcí ze dne 15. 12.2015,7. 4.2016, 14. 6.2016, |3. 9.2016 a

29.1I.20Í6.
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob k3t. |2.2015

Učetnízávěrka svazku obcíza rok 2015
. Úěetní závěrka svazku obcí za rok 2015 - Protokol o schválení účetnízávěrky byl
přeložen ke kontrole, tříčlennýorgán svazku obcí schvaluje účetnízávěrku svazku
obcí dne 14.6'2016
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