/"
/
/
l
1

PARDUB|CKÝ KRAJ
Kr,l1skÝ úřad

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaře ní za rok 2018
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová
lČ: 71185062
přezkoumání se uskutečnilo ve clnech:
28. listopadu 2018 jako dílčípřezkoumání
úterý 21. kr,ětna 2019 jako konečnépřezkotrmání
Přezkounrárií hospodaření za rck ve smysltr ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb,. o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí. ve znéni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1. 8. 2018
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

l.

Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Vortová dne 28. 1l. 2018
Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Vortová dne 21. 5.2019.
Přezkoumání vykonaly:

2.

-

kontrolor pověřený řízenínrpřezkor"tnrání: Helena Lacušová
kontroloři:
- Ing. Ivana Bednař,íková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7.7,018.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ondřej Dopita

-

předseda představenstva

Ing. Hana Vašková - účetníDSO

,

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 znéni právních předpisů
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. rrebyly předmětem přezkounrárrí
údaje, na které se vztahuje povinnost rnlčenlivosti podle dariového r'ádu.
Posledrrí kontrolní úkorr vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 21 . 5.2019.

A.
A.I.

Výsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu díIčíchpřezkoum ání za 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

Oblasti rrřezkoumání. u kteŇch nebylv ziištěny chlby a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvederr1, v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmťr a výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací.
týkaj ícíchse rozpočtových ptg§řgdkli
- přezkoutnán:

2.

Ano

Ustanoveni § 2 odst. 1 pisrrr. b) trnančníoperace. týkajícíse tvorb.v- a porržitípeněžrrích
1bndťr

- přezkotrmán: Arro

3,

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. tÝkajícíse cizích zdrojŮ ve smyslu
právních předpisů o ťlčetnictví
- přezkounrár-r:

6.

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku

Ustanovení § 2 odst. 1písrn, d) peněžníoperace. týkajícíse sdružených prosti'edkťt
v),nakládaných rra základě smlouvy nrezi clvěrrra nebo více úzenrnínri celky. anebo na
základě smlouv), s jinými právnickými nebo f},zickýrni osobami
- přezkoumán:

5.

1

Ano

Ustarrovení§2odst.ipísm.flhospodaření anakláciánísprostředkypg§.L!!]ulý]n!Z
Národního fondu a s dalšírniprostředk), ze zahraničíposkýnutými na základě
mezinárodních smluv
- př,ezkoumán:

7,

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v),účtovánía vypořádání finančníchvztahŮ ke státnímu
rozpočtu" k rozpočtťrmkrajů. k rozpočtťlrl obcí. k jirrý,m rozpočtťrrrr.ke státním Íbndťrma
k dalšírlrosobánr

-,:1
1

- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst.
územního celku
- přezkoumán:

9.

Ano

2 písm. a) nakládání a

hospodař,ení

s majetkem ve vlastnictví

Ano

Ustanovení § 2 odst.2 písrn. b) nakládání a hospodařerrí s majetkem státu. s nímž
hospodaří územrríceiek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanoverrí § 2 odst, 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjimkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- př,ezkoumán:
1

1.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a zár,azkťr a nakládárrí s nimi
- přezkoumán: Arro

12, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky
- př,ezkoumán:

13. Ustanovení

třetích osob

Ano

§ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitýclr a nemovitých věcí ve prospěch

- přezkoumán:
14.

fvzickÝch a právnickÝch

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zř,izovárrí věcných břernen k majetku ťrzemníhocelklr
-

přezkoumán: Ano

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

b.
C.I.

Ano

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.
+

Zrivěr z přezkoumání hospodaření za rok 20l8

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle
§ 3 zákona č.42012004 Sb,

§ 2a

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II.

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

a nedostatků, která mohou mít neg:rtivní dopad na hospotlaření územrrílrocelku
v budoucnu:

Při přezkounrání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rtzika, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hos;rodaření:
2,15 oÁ
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .,..,,.,
...,.. 3,89 o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastavenélro majetku na celkovénr majetku územního celku ........... 0 %
a)

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
DSO Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová dne

21 . 5.

2019

Jména a podpisy kontrolorťr zťrčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing, Ivana Bedrrař,íková

kontrolor

]

-

podpis kontrolora pověřeného íízenim
přezkoumání

. -' \ , ,.
.'......;,.
podpis kontrolora

Tato zprár,a o vÝsledku přezkoumání:

j.

nár,rhem zprávy o výsledkr-r přezkoumání lrospodař,ení a je rnožno ke z.jištění v ní
uvedeném podat písemnéstanol,isko ve llrůtě do 15 driů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb. k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenémtt řízením
přezkoumání. Kontrolor por,ěř,ený řízenírn přezkor-rrnár'í rnťržev odťrvodněnémpřípadě
stanor.,it lhťtttt delší.
se v_vlrotovuje ve dvou ste.jrlopiseclr, přičemžse jeden stejrropis předává statLttárnímu
zástupci kontrolovanélro subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského ťrřadu Pardubického kraj e,
při korrtrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodnénl přístupu k informacím,
nedílnou součástízpráv5, je seztram dokunlerrtů r,yužitých př,i přezkoumání a r-rvedených
v příloze"
s obsalrem zprávy 6 l,ýsleclkrt přezkor-tmání hospodařerrí DSO Svazek obcí Studnice,
Hamry, Vortová o počtu|strarr byl seznámen a její stejnopis převzal Ondřej Dopita

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státtt, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právrrických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek. neuzavřel kupní, stněnnott, darovací, ná_|enrrrí smlouvtl a smlouvu o
výpůjčcetýkajícíse nemovitého rlajetku. snrlouvu o přijetí nebo posk,vtnr.rtí ťtr,ěru nebo

půjčky,smlouvu o přrjetí nebo posliytnutí dotace, stnlouvu o převzetí dlulrr-r rrebo rLrčitelského

-",-:
závazku. snrlouvu o přistoupeníkzávazktl a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné
papíry. obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Úzernní celeN fskutečnil póure veřejné
zakázky mal ého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve snryslu ustanovení § 13 octst. 1 písr'r. b) zákorra č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkťr uvedených v této zprávě o r,ýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 drrů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
ťrzemního celku.

Úzerl'r-ri celek je dále ve strryslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v infbrrrracích podle ustanol,ení § 1j odst. 1 písr-n. b) téhožzákonir r-r,u,ést lhůtr_r. r,e které podá
příslušnéntupřezkoumávajícímr"r orgánu písenrnou zprár,u o plnění přijatých opatř,ellí. a v této
lhťrtě při slu šnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedeno u zpr ávu zaslaí.

Nesplněnírn těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č.42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst, 2 zákona č. 42012004 Sb, pokuta do výše 50,000 Kč.

Ondřej Dopita
předseda představenstva dobrovolného

svazku obcí

předsedy představenstva
,d'obrovolného svazku obcí

,,/!--l

ing. Hana Vašková

podpis účetníDSO

účetníDSO

Pi,evzal:

Vortová drre

21 . 5.

2019

Ondřej Dopita
př,edseda představenstva dobrovoirT

svazku obcí

élT o

is předsedy představetlstva
dobro1,olného svazktr obcí

1

Příloha ke zprávě o výsledku řezkoumání hospod aíeníza rok

2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálťr využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtr_r

Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný ťrčet

Bankol,ní výpis

Popis písemnosti
návrlr rozpočttt r, úplnérn,něrrí b
internetových stránkách rr členských obcí v zákonnérrr termínu 15 dnů
od 30. 11.2017 do20. 12.2017
do 30. 9.2018 nebyly žádná RO
usnesením ze dne 18. 12.2014 byly schváleny shromážděním
zastupitelů členských obcí svazku studtrice, Hanrry, vortovit clne 18.
12.2014 pravomoci k provádění rozpočtovýclr opatření pro pr.cdsedu
předsednictva do 200 000,- Kč
RO č. 1 v kompetenci předsedy předsednictva ze dne 1. l l. 20l8 zveřejněno od 28. 1 1. 20l8
RO č. 2 v konrpetenci předsedy předsednictva ze dne 30. l 1, 2018 zveř,ejněno od 10. 12.2018
do výkaztr FIN ke dni 31 . |2.2018 zal,edeno ve schr,álerré r,iši
Rozpočet svazku na r. 2018 byl schr,álerr Shrorrážclěním zastupitelť,
členských obcí dne 19. 12.2017 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové
části ve výši 930.000,- Kč.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin
2.12M ve schválené výši,
schválený rozpočet byl v úplnémztlění zveře.jtrěn na internetovýclr
strár'kách člerrských obcí od 9. 1. 2018.
sestaven na r. 201 6 - 2018, zveřejněn na internetových stránkách dne
23. 3. 2017
návrh na r. 201 9-2021 zveřejněn 30. 1 1 .2017 do 1 9. 12.2017
schválen usnesením 19. 12, 201]
na interne1ol,ých stránkách obce Vortová zveřejněn
návrir závěrečného účttrzveřejněir nii úředních deskách i na
internetových stránkách u členských obcí v zákonném termínu 15 drrů
v rozmezí od 28. 5.2018 do l 5.6.2018, projednán vč. zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření svazku zar.2077 a schválen
Shromážděním zastupitelů členských obcí svazku dne 14. 6.2018bez
výhrad
schr.,álený zái,,ěrečrrý účetv úplnér"nztlěrrí vč. zprávy o r.ý,sle clltur
přezkoumárrí hospodaření svazkr-t za r, 2017 byl zveřejněn na
irrternetových stránkáclr členských obcí dosud

Bankovní výpisy z účtuvedeného rr ČNB - č.
%-126l6ýU07lO
"čt"
- za období 1 - 912018 v číselnéřadě 1-9
Bankovní r,ýpisy z účtuvedeného Lr Českéspořitelny, a.s. - č, ťrčtu
1 146098359/0800 za období r - 920 1 8 v číselnéřadě 001 - 009

Dohoda o lrmotné
odpovědnosti
Faktura

Hlavní kniha
Inventttrní soupis
rr-rajetku

a,záyazků

Zůstatky bankovrrích účtůk 30. 9.2ot8 odpovidaji tiotu 231 - ZBU
Rozvahy sestavené k 30. 9.2018
Zůstatky ke dni 3l . 12.2018 ověřeny inventarizací.
Dohoda o hr"notné odpověclnosti ze d
Faktury přijaté - zaťtčtovat.'e tanti@Ť.008
009.
Faktury vydané č. 1800001 - 1800350 včetně zaúětovánídokladem č.
010l5 ze dne 31. 8.2018.
ke dni 31. 12.2018
Plán inventur na rok 201 8 ze dne 27 . 12. 2018 ue etne;,-,-,e',,oť*
inventarizačllí komise
Proškolení inventarizačníkonrise ze dne 27 . 12.2018
Inventarizačnízpráva za rok 2018 ze dne 3 1 , l . 2019 bez
inventarizačníchrozdílů
inventurní soupisy ke dni 31. 12.2018
Směrnice o inventarizaci ze dne 27 . 12.2018
Vedena ručně zaobdobí I -912018 v číselnéř-aclě 1 - 35.
Knilra odeslaných faktr,ir vedená v proglamu FENIX ,a olaoLri t
8/2018 v číselnéřadě 1800001 - 1800350.
r

Kniha došlých faktur
Kniha odesiarrých
fbktur
Pokladn doklad
po\lgdnídokladyzaslpen ažíijenvč.řaděPI7 -P23 aV 13 -V 19
pokladrrí kniha
Pokladní kniha vedená ručně za období l - 9l2O18 v číselnéřadě P1 (deník)
P19, pro výdaje 1 - 16. Zůstatek pokladní hotovosti ve výši 49.685,-Kč
uvedený v pokladr-rí knize souhlasí rla účet
261 - Pokladna. rozvahy sestavelré k 30. 9. 2018.
Přílolra rozvahy
Sestavená k 30. 9. 201 8 a 3 1. 12. 201 8
Rozvalra
Sestavená k 30. 9. 2018 a 3L 12,2018 Převod výsledku hospodaření
za rok 2017 - zisk ve výši l58.804,- Kč proúčtován na účet43ll432
dokladem č. 01012.
učetnídoklad
Učetnídoklad - 0001 - zaťlčtováníbankovního ,ryZpistuzr 1/201&
Učtový rozvrh
na rok 2018 předložen
Yýkaz pro hodnocení ke dni 30,9.2018 a 3i. 12.2018
plnění rozpočtu
dodrženy záy azné ukazate le
Yýkaz zisku a zííáíy Sestavený k 30. 9.2018 a 3I.12.2018.
Dolrody o provedení DPP ze dne2 1.2018 - kontrola aúdržbačerpacíchstanic.
práce
DPP ze dne 2 I.2018 - kontrola aúdržbačerpacíchstanic.
DPP ze dne 2 1 . 20l8 - administrativní práce.
DPP ze c,lne 10, 2018 - oprava elektroinstalace.
Vnitřní předpis a
Směrnice k pi,eceriování majetku r-rrčeného k prodeji reálnou ltocllrotou
směrnice
od 25. 11. 2014
Opravné položky k pohledávkám od r,2010
Směrnice k podrozvahovým účtůmbude nutno aktualizovat
Srrrěrnice pro časovérozlišování od r.2010
Odpisový plán
sn'ěrnice pro sclrvalování hospociirŤských opelací a pro oběh úrčetních
dokladů včetně podpisovýclr vzorťt.
Směrnice pro poskytování a účtovánícestovních náhrad
1

l|,,.1 ,)"

.

směrnice o inventarizaci.
Směrnice o evidenci majetku
směrnice o finančníkontrole

Výsledky kotltrol
založených
Hamrová ze dne 18. 6. 2018 - kontrola pokladrry. úlrrady f-akttrr, knilry
organizací
záv azků, nrzdových dokl adů
Zápisy z.iednání
zápis z jednán předsednictva svazku č. ll20l8 ze dne 14.2.2ÓlS
orgánů dobrovolných zápis zjednán předsednictva svazku č.212018 ze dne 30. 5. 20l8
svazků obcí
zápis zjednán předsednictva svazku č.3l20l8 ze dne 17, 12.2018
Zápísy z.iedrrání
Zápíszedne18.6.2018zezasedárríkontrolnía.ffi
orgánů dobrol,olných Svazku obcí Str-rdnice. Hamr1,. Vortová - kontrola poklaclrry a pokladrrí
svazků obcí
knihy. barrkovních výpisťr" knilry závazků, úhrad t-aktur" rnzclor,Ých
dokladů, vystavenýclr faktur.
Zápísy z jednání
zápis Shromážděni zastupitelů členských obcí ,uái[uže d* l4. lZ
statutárních orgánů
2017 - rozpočet 2018
včetně usnesení
zápis shromáždění zastupitelťr členských obcí svazku ze dne i4. 6.
2018 - zár,ěrečrrý účet.účetrrízávěrl<a2017
zápis Slrronláždění zastLrpitelů členských obcí svazktr ze c]rle l,{. 6.
201 8 - volba předsedy a místopředsedů, rozpočet 2019
DPPo
Daňové pŤiznání k dani z příjmůPo zarok20l7 preaiozaro, aaiiwa
povinnost nevznikla,
učetnízávěrka
zarok 2017 schválena dne 14. 6.2018 shromážděním zastupitelů
členských obcí
Protokol o scirr,áler-rí ťrčetnízávěrk1, za rok 2017 obsalru.ie zákonné
náležitosti,

