PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
*d**r tgn*n*nl

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2OL7
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová
lČz 7LL85O62
přezkoumání

uskutečnilo ve dnech:
jako
dílčípřezkoumání
4, zaŤi2017
24.kvétna 2018 jako koneěné přezkoumání
se

rck

ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb, o přezkoumáváni hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3. 8.20t7
'Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.
Přezkoumání hospodaření za

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

1. Dílčípřezkoumání bylo rykonáno na úřadu obce Vortová dne 4.9.2017.
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Vortová dne 24.5.2018.
Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Helena Lacušová
kontroloři:
- Ing. Ivana Bednaříková
- Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 25512012
Sb. lydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno l}běrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ondřej Dopita

- místopředseda

Ing. Hana Vašková - účetníDSO

DSO

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a2 zákona Č.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů

platnýchk_e_{!iuskut9člšn*í*to!r_otl:}g:g,

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 uěiněn ďne 24. 5. 20 1 8.

A.
A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvly ziištěnv chvbv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonaz

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací.
týkajícíchse rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

"

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajíci se tvorb}, a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán:

J.

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojů ve sm}rslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán:

6.

1

Ustanovení § 2 odst. l písm. d) peněžníoperace. týkajícíse sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo {vzickými osobami
- přezkoumán:

5.

Ano

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskitnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

Ano

]. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtŮm krajů. k rozpoětům obcí. k jiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám

- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst.
územníhocelku
- přezkoumán:

9.

Ano

2 písm. a) nakládiání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

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 uskutečňování veřejných zakázek. s

výjimkou

úkonŮ a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:

1

1.

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.

Ťzických

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 územníhocelku
- přezkoumán:

Ano

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

16.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost
- přezkoumán:

Ano

17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok201,7 podle
§ 3 zákona č.42012004 Sb.

§ 2a

+ 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 územníhocelku

v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rízika, 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
. 0,27 Yo
b) podíl závazkina rozpočtu územníhocelku
...... g,2I oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ............ 0 %
a)

Vortová dne 24. května
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Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

\
podpis kontrolora pověřeného řízenim
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor

podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Koneěným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
ě.42012004 Sb. k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání m:ůžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutámímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
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,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů r.yužitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Studnice,
Hamry, Vortová o počtu stran byl seznámen a její stejnopis převzal Petr Stejskal

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil

s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky fýzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
výpŮjěce týkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
pŮjčky, smlouvu o přijetí nebo poskYnutí dotace, smlouvu o píevzetídluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné

papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územni celek uskutečnil póur" veřejné
zakázky malého rozsahu.
Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným úětem vorgánech
územníhocelku.
Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákonaě. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ondřej Dopita
místopředseda dobrovolného svazku obcí

účetníDSO

svazku obcí

podpis účetníDSO
.l

Převzal:

Ondřej Dopita
místopředseda dobrovolného svazku obcí

podpďm ístopřed sedy dobrovo l ného
svazku obcí
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Návrh rozpočtu

o

návrh rozpočtu v úplnémznění byl zveřejněn na úředních
deskách i na intemetových
stránkách u členských obcí v zákonném termínu 15
dnů od 28. 11.2016 do 15. 12.
2016
Rozpočtová opatření
o Č,1 a Č,2, schválena usnesením Shromáždě ní ze dne 19. |2. 2017
, byla zveřejněna na
internetových stránkách členských obcí

o

ZměnY rozPoČtu bYlY zaneseny do výkazupro hodnocení
plnění rozpoětu Fin2_12 ke
dni 31 . 12.2017 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

o

sestaven na r, 2016 - 2018, zveřejněn na internetových
stránkách dne 23.3.20t7
Schválený rozpočet
o RozPoČet svazku. na r. 2077 byl schválen Shromážděním zastupitelů
členských obcí
dne l4. 12,2016jako vyrovnaný v příjmové i výdajové
části ve ulrSi l:0.0O0,- Kč.
o RozPoČet bYl Zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
Fin 2.12 M ve
schválené výši.
o Schválený ro1o_Č9! bYl v Úplném znění zveřejněn na intemetových
stránkách
členských obcí od 23. 3. 2017.
Závěrečný účet

o
o

návrh závěreČnéhoÚČtu zveřejněn na úředních deskách
i na internetových stránkách u
členských obcí v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí
od 7. 4.2017 do 26, 4.2017,
Projednán vČ, zlrávY o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2016
a
schválen ShromáŽděním zastupitelů členských obcí svázku
dne 26. 4.2017 bezýhrad
schválený závěre.Čný ÚČet v úplnémznění vě. zprávy o výsledku
přezkoumání
hosPodaření svY,{u za r. 2016 byl zveřejněn na internetových
stránkáóh elenskych
obcí od 26.4.2017

Bankovní výpis
VýPisY z bankovních ÚčtŮ vedené
' dne
1Č3;te spořitelny, a.s. a českénárodní baŇy ze
30, 9,2017 a ke dni 31. 12.2017.
Zůstat[yleanúiivych bankovnictr tietri ověřeny
a souhlasí na stav Úětu23t - Základníbéžnýrieét ÚSC y
íozvaze sestavené za období

0612017 a 1212017.
Dohoda o hmotné odpovědnosti

o

uzavřená s účetnísvazku dne 1. 12.2014

Faktura

o

Faktury za období leden až červen2017 v číselnéřadě 30001 3002I

Hlavní kniha

.

za období l2l2017
Inventurní soupis majetku a závazků
o Plán inventarizace na rok 2017 věetně jmenování inventarizační komis e ze
dnel9. 12,
2017

o
o
o

Proškolení inventarizačníkomise ze dne 19. 12.2017
Inventarizaění zPráva za rck 2017 ze dne 31 . 1. 2018 bez
inven tarizačníchrozdílů
Inventumí soupisy ke dni 3I. 12.2017

o

inventarizace zahájena 10. 1 . 2018 a ukončena 10. 1 . 201 8

Kniha došlých faktur

.

Kniha došlých faktur je vedena ručně v knize závazků v číselnéřadě od č. 1 - 48 - zar.
20I7
Kniha odeslaných faktur
. Kniha vydaných faktur vedená v programu Fenix v číselnéřadě 1700001- 1700357 za
r.2017
pokladní doklad
o pokladní doklady v číselnéřadě: příjmové doklady Pl-P18, výdajové v číselnéřadě 1I7
Pokladní kniha (deník)
o Zůstatek pokladní hotovosti ke dni 30, 6. 2017 a ke dni 3L 12. 2017 souhlasil se
zůstatkem rozvahového účtu26I k uvedenému dni.
. Pokladní kniha za obdobi 01l20I7 - 0612017 - vedena ručně.
a

Příloha rozvahy

o

sestavenáke dni 30.6. 2017 a3L 12.2017
Rozvaha
o sestavená ke dni 30. 6. 2017 a3I. 12.2017
účetnídoklad
o dokl. č. 1 - č. 6 k bankovním výpisům ČS,a.s, za období 0Il20I7 - 0612017
. dokl. č. 30001 - ě. 30021 k přijatým fakturám za období 0Il20I7 - 0612017

ÚrtonY rozvrh

o

sestavený pro r.2017

o

Stanovy svazku ze dne21. 5. 2013

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o Fin 2-I2M sestavený ke dni 30. 6. 2017 a3I. 12.2017
Yýkazzisku aztráty
o sestavený ke dni 30. 6.2017 a3I. 12.2017
Stanoly a osvědčenío registraci dobrovolných svazků obcí

.

orgány svazku: shromáždění, představenstvo, předseda, kontrolní arevizní výbor
Dohody o provedení práce
o uzavřené dne 23. L 2011 - na administrativní práce, kontrolu a údržbučerpacích
stanic (3 DPP)
Smloury o dílo
o uzavřená dne I7. 5. 2017 se zhotovitelem INSTAV Hlinsko a. s. na dílo:
"Bezpečnostnípřepad ČS odpadních vod v Hamrech a Studnicích"
Dokumentace k veřejným zakázkám

.
.
o
o
o
o

odpadních vod v Hamrech a Studnicích":
k podání nabídky a zadávaci dokumentace ze dne 5. 4. 2017, hodnotící
kritérium - nejnižšínabídková cena
seznam oslovených dodavatelů - osloveno 5 uchazečů
jmenování komise pro otevíráníobálek a hodnocení nabídek ze dne 5, 4.2017
čestnéprohlášeníčlena komise ze dne 26, 4.2017
protokol o otevíráníobálek s nabídkami ze dne 26. 4.2017 - přijato 5 nabídek
zptáva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne26.4.2011

výzva

. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 4.2017
o S vYbraným uchazečem INSTAV Hlinsko, a. s. byla dne t7.5.2017

uzavŤena
smlouva o dílo, smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.5. 2017.
o Dle DF č. 515171150 ze dne 15. 9.2017 aDF č, 51517122l ze dne 3l. l0. 2017 vta
cena díla dodržena.
Vnitřní předpis a směrnice
o směrnice k přeceňování majetku určenéhok prodeji reálnou hodnotou.
. opravné položky k pohledávkám.
o směrnice k podrozvahovým účtům
o směmice pro časovérozlišování.
o odpisový plán.
o Směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetníchdokladů včetně
podpisových vzorů.
o Směmice pro poskytování a účtovánícestovních náhrad
. směmice o inventarizaci.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
o zápis z jednání předsednictva svazku ě. Il20I7 ze dne 5. 4.2017

o

Zápís ze zasedání kontrolní arevizní komise ze dne 15. 5.2017 - kontrola pokladny a
Pokladní knihy, bankovních výpisů, knihy závazki, úhrady faktur, mzdových dokladů,
vystavených faktur ke dni 30.4.2017

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení
zápisy ShromáŽdění zastupitelů členských obcí svazku ze dne 14. 12.2016 (č. 612016)
a ze dne 26. 4. 2017 (č. 712017)

.

Účetnízávérka za rok 2016

o
o

Schválena dne 26.4.2017 sl' oméňděním zastupitelů členských obcí
Protokol o schválení účetnízávěrky zarok2016 obsahuje zákonné náležitosti.

