
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finančníodbor

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

dobrovolného svazku obcí Svazek obcí PřeloučSka, lČ: 48t57O74

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
23. října 2015 jako dílčí přezkoumání

2. května 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodař ení zarok 2015 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem

č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hóspodárení územníclr samosprávných celků

a dobrovolných svaÁ obcí, ve znění pozdllsich předpisů a bylo zahájeno dne 27,7,2aI5

dopisem krajského úřadu pardubického kraje a předáním pověření,

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31,12,2015,

1. Ditěí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu Pardubického kraje dne 23. 10.2015,

z. Konetné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu pardubického kraje dne 2, 5,

2016.

Přezkoumaní vykonaly:

- kontrolor pověřený íízenimpřezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková

- kontroloři:
- Helena Lacušová
- Věra Loužilová

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 ě. 42012004 9b. u § a a §6 zákona č,25512012

Sb. vydat Krajský úřad Pardubického kraje dne 1,7,2015,

Přezkoumání bylo vykonáno výb ěrovým způsob em,

při přezkoumání byly přítomny: Bc.Irena Burešová, předsedkyně svazku

Lic. Olga Štanclová - úěetú svazku
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předmět nřezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1

a2 zákonaé, liotzool §b., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona"

při posuzování jednotlivYch právních úkonů se vychází ze znéní právních PředPisŮ
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zél<ona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

poslední kontrolní úkol vzdaním se práva podat námitky byl učiněn dne 2. 5.2016.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílČích přezkoumáníza20tí

nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání. u kteťch nebvlv ziiŠtěnv chybv a nedostatkY

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zékonač.42012004 Sb., které jsou uvedenY v

čteněni podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

týkaj ících se rozpoětových prostředkur

- přezkoumán: Ano

2. U.tarrovení § 2 odst. 1 písm. b) finanění operace. lýkající se tvorby a pouŽití PeněŽních

fondů

právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

mezinarodních smtuv

- přezkoumárr: Ano
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1.

3. Urtanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklad}, a výnosy podnikatelské ěinnosti Územního celku

ffiiadě smlouw s jinÝmi právnickvmi nebo f.vziclÝmi osobami

5. Urtanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. tÝkající se cizích zdrojŮ ve smYslu

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředkv PoskvtnutÝmi z

"dky 
ze zahraniěí po,kyt"tý,i ^u 

,ukludě



k dalším osobám

- přezkouman: Ano

- přezkouman: Ano

hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

ťetích osob

- přezkouman: Ano

12.

13.

15.

nebyly zjištěny chyby a nealostatlry,

D. Závěr z přezkoumání hosrrodaření za rok 2015

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
|{. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizováni věcných břemen k majetku územnjho celku

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s pří§Děvkem a se svěřenÝm majetkem

- přezkoumarr: Ano

C. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předcho?Ích letech
odaření územního celku v předchozích letech

D.I. při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcíza rok 2015 Podle § 2 a

§ 3 zákona ě.42012004 Sb.

* nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

D.II. upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku

v budoucnu:
při přezko.r**i rrorpodaření nebyla zjištěna žádná závaŽná rizika, která bY mohla mít

negativní dopad nahospodaření územního celku v budoucnosti.

Komenského nánrěst í 125,53211 Padubioe, Tel.: +420466 026 530,7246520§, E+nail ian.slavik@oardubid$knai,cz

7. Urtunou"rrí § 2 odst. 1 písm. g) wúčtování a v.vpořádání f,rnanČních vztahŮ ke státnímu

.ornočtu. k roro6ffiEáů_ ňo"počtů* ob.í. ťjir,ý*.o"počtů*.kg státním fondům a

8" Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a\ nakládání a hospodaření S majetkem ve vlastnictví

územního celku

19. Urt*ou.ní § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňovaní veřejných z4káZek. s výjimkou- 
rgánem dohledu podle zvláštního právního předPisu

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi



D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku ...... 0 %

b) podíl závazktlna rozpočtu uzemního celku ........... 0 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

DSO Svazek obcí Přelouěska, dne 2,kvérna201,6

Jména a podpisy kontroloru zúěastněných na přezkoumarú hospodaření:

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání

!

,{

, \ti, '

\*t r l ll. l.,,,.\l .):T:*-.
podpis kontrolora pověřeného íizenim

přezkoumání

Helena Lacušová

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjiŠtění v ní

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávY

kontroloróvi pověřenému řízením přezkoumání. Koneěným zněním zprávy se stává

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)

zákona ě.42012004 Sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému

řízením přezkoumrání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odŮvodněném

případě stanovit lhůtu delší.
- ,. vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu

zástupci koňtrolovaného subjektu a druhý stejnopis se za\ďádá do příslušného sPisu

Krajského úřadu Pardubického kraje.
- při Řontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem

b požadavků dle zákona č. 106|1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které

byly vyřízeny v zákonné lhůtě
_ nedílnou součástí zprávyje seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených

v příloze.
- s Ób.uh.* zptávy o výsledku přezkoumaní hospodaření DSO Svazek obcí Přeloučska o

počtu 4 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, Bc. Irena Burešová

V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení dobrovolného svazku

obcí, nehospodařil s majetkem státu, neruěil svým majetkem za závazky ýzických a
právnickýclr_ osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupnÍ, směrrrrou,
-darovací, 

nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce tykající se nemovitého majetku, smlouvu o

přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskýnutí dotace, smlouvu

o převzeti atunu nebo ručitelského závazku, smlouvu o p!i{9ul.+. k 7áy9zku a smlouvu o
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sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papí\,9Pli9u":, neuskuteěnil majetkové vklady,

uskuteěnil pouze ,"we'iutúiv malého ioŽrui'u (§ 1Ž odst. 3 zél<. é. t3712006 Sb')'

Poučení:

územnícelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst._ 1 písm, .b) zákona é, 42012004 Sb"

povinen přijmout oputr.rri řnáplavě .ilrb; *oo,tuttoyvedených vtéto zptávé o výsledku

přezkoumání to.podař"ni " 
pódut o iJÁ písemnou informaci Přezkoumávajícímu orgánu'

ato nejpozději do 15 dnů po projednani |eio ip,a"y spolu se závěreěným úětem v orgánech

územního 091ku.

územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona é, 42012004 Sb,, povinen

v informacíoh poďJ,rJ*oueni's rl oŇi. r pisin. b) téhož zákona uvést lhŮtu' ve které Podá

pííslušnému přezkoumávajícímtiotg,ánu píse'mnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této

1hůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgarro uvedenou zprávu zaslat,

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deJiktu podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. úi u ") "4oq 
ě. +zotzoo+ šu. a za to se uloží územnímu colku

podle ustanovení g t+áast. 2 zákonaé. 420t2004 Sb. pokuta do výše 50,000,00 Kč,

Bc.IrenaBurešová M,",:___
předsedkyně dobrovolného svazku obcí

Lic. Olga Štanclová

účetní svazku

Bc. Irena Burešová

podpis předsedkyně dobrovolného svazku
obcí

podpis účetní svazku

podpis předsedkyně dobróvolného svazku
obcí

saazek abcí přeloučsko
Masarykovo nám. 25. 535 01 Přelouč

lč: 481 57074

předsedkyně dobrovolného svazku obcí
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodařeni za rok
2015.

Návrh rozpočtu
o Návrh rozpoětu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od 1. 12. 2014 do 15. 12,

201,4 ve všech členských obcích svažku obcí,

Rozpočtová opatření
o Il2015

Rozpočtový výhled
o 2015 -2020

Schválený rozpočet
o Valná hromada svazku obcí od L6.12.2014

Závéreéný účet
o Valná hromada DSo ze dne 25. 6.20!5, souhlasí s celoroěním hospodařením DSO

bezvýhrad. Návrh závěrečného účtu zarok2014byl spolu se zprávou o Přezkoumání

hospodařen í za rok 2014 zveíejněn na úředních deskách členských obcí od 5. 6, 201,5

do 19. 6,2015 také v elektronické podobě,

Banlrovní ťpis
o KB a. s. od 1. 1 2015 do 31 . 12.2O1,5,vč. účtovánípod č. řadou 1001 - 1052

o béžný účet vedený u KB, a. s. - č. účtu 90931561/0100

Faktura
o I-2l201,5

Hlavní kniha
. zaobdobí l2l20l5

Inventurní soupis majetku a závazků,
o Plán inventur na r. 2015 ze dne 3. 12. 2015, vě. jmenování inv, komise,

o Proškolení členů IKze dne 5. 12.2015,
o Inventumí soupisy ke dni 3t.12.2015,
o Inventatizace byla zahájenai ukončena dne 7, 1, 2016,

o Inventarizaěnízprávazptacovánadne 9. I.2076,inv. rozdíly zjištěny nebyly,

Kniha došlých faktur
. 2015 - v číselné řadé I -2

pokladní doklad
o PPDt-5120\5
o VPD1-15120í5
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Pokladní kniha (deník)
. zar" 2015 - vedena v tabulce

oRozvahoqýúěet?67vykazovalkedni3l.t2.2015nuloqizůstatek.

Příloha rozvahy
o Ke dni 30. 9.2015 a3t,12,20t5

Rozvaha
. Ke dni 30. 9.20t5 a3L 12,2015

účetni deník
. zaobdobí I,12l20l5

ÚrtovY rozvrh
o sestavený na r.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o Ke dni 30" 9.2015 a31,12,2015

Yýkazzisku aztráty
o Ke dni 30. 9-2015 a3L 72,2015

Vnitřní předpis a směrnice
o směrnice o požadavcích na schvalování účetní závěrky dobrovolného svazku

oSměrnicepročasovérozlišovánívpodmínkáchsvazkuobcí
. Směrni ce o zásadách inventarizace majetku azávazkil

. směmice o zásadách oběhu účetní dokladů a pravidieoh zajišťování veřejných ťtnancí

v podmíŇách dobrovolného svazku obcí

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci_

o Protokol ě. Il20t5 o wýsiedň kontroly pokladny, příjmowých a výdajových

pokladních dokladů ze dnei0. 8. 2015 _ provedl kontrolní výbor svazku

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

o Valná hromada DSO ze dne i6, lZ,2014,25,6,2015

Účetní závérka svazku obcí za rok 2014

oValnáhromadaDSozedne25.6.20t5-Informaceoschváleníúčetnízávérky
svazku obcí zarok 2014, tříělenný orgán valné hromady ze dne 25, 6,2015
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Rozooětová změna č. 1/2o16

6310 2I4I p íimv z ťrrok 300,00| 300,
22oo o0o,o0
22oo o0o,o0

2L4z p íimv z podílu na zisku a dividend 1 B00 000 4 000 000,00

B115 Změna staw kr. prost . na BÚ - zapojení z statku z minul. let 3 2B0 000,00 1 0B0 000

3639 5021 Ostatní osobní Wdaje 122 000,00 122 000,00

3639 5139 Nákup materiálu jinde neza azeny 1 200,00 1 200,00

3639 5168 Zpracovaní dat a služby s I a fi 10 000,00 10 000,00

3639 5L75 pohoštění 3 000,00 3 000,00

6310 5163 služby peněžních ristav 9 000,00 9 000,00

3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 700 0oo 4 700 000,00

3639 5901 @v 235 100 235 100,00

P íkazce operae ........

dne
Správce rozpo u
dne
Hlauní četrtí
dne

rozpočet v Kč Rozpočtová změnaOdPa Pol Text Schvaleny rozpocet v Kc
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