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A.

Přezkoumané

Druh písemnosti
Návrh

rozpočtu

Pravidla rozpočtového
provizoria

Rozpočtová opatření
Rozpočtový

Schválený

výh led

rozpočet

Závěrečný účet

Bankovní výpis

Evidence majetku

Evidence pohledávek

Evidence závazků

písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. (4) zákona
250/2000 Sb., o roz počtových pravid lech, příjmy v položkovém
tříděn í ve výši 78.890 tis. Kč , výdaje v § i položkovém třídění ve výši
86.436 tis. Kč, financování ve výši 7.546 tis. Kč. Zveřejnění návrhu
rozpočtu u obou členských obcí na úřední desce i el. úředni desce
doloženo. (výpis zel. úřední desky)
Na 25. zasedání výboru OSO dne 21 .12.2011 byly schváleny
podm ínky rozpočtového provizoria na rok 2012: čerpani
nekapitálových výdajů do výše 25 o/o skutečných nekapitálových
výdajů roku 2011 a čerpání výdajů u schválených invest. akcí podle
uzavřených smluv.
V kontrolovaném období bylo na 28. zasedání výboru schváleno
rozpočtové opatření č. 1 a na 32 . zasedání rozpočtové opatření č. 2.
OSO má zpracovaný rozpočtový výhled do r. 2014.
Rozpočet OSO byl schválen na 27. zasedán í výboru dne 28.3.2012
ve znění zveřejněného návrhu rozpočtu.
Závěrečný účet OSO byl schválen na 27. zasedání výboru dne
28.3.2012. Návrh ZÚ byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. (6) zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zveřejnění návrhu Zú
včetně zprávy o výsledku hospodaře ní u obou členských obci na
úřední desce i el. úřední desce doloženo. (výpis z el. úřední desky)
DSO spravuje finančn í prostředky prostřednictvím běžného účtu u
KB (v účetnictví 231.0X1) . Konečný zůstatek k datu 31.12.2012 má
hodnotu 169.612.94 Kč (ověřeno na el. výpis KB č.102) a odpovídá
hodnotě Sú 231 v rozvaze za období 12/2012.
Hmotný a nehmotný majetek OSO (SÚ 018, 021,) je evidován v IS
KEO pod le SÚ.
Kontrola evidence majetku evidovaného k datu 31.12.2012 na Sú
021 stavby v hodnotě poř. ceny 226.012.796,63 Kč, doloženo inv.
soupisem k č.2 včetně příloh, soupis majetku dle inv. čísel. Majetek
zařazen do užívání v r. 2012, oprávky k Sú 021 v hodnotě
471 .436 Kč se rovnají SÚ 551 odpisy za rok 2012. Doložen odpisový
plán na r. 2012.
OSO eviduje pouze krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě
162.817.370,13 Kč,
z toho:
Sú 311 odběratelé - částka 37.274 Kč, pohledávka doložena
soupisem pohledávek podle odběratelů - stočné Střítež nad Bečvou;
Sú 314 poskytnuté zálohy - částka 530 Kč na el. energie pro
čerpací stanici;
Sú 388 dohadné účty aktivní - částka 162.779.566,13 Kč, dohadná
položka k dotaci MMR;
DSO eviduje dlouhodobé závazky v hodnotě 157.783.904,05 Kč,
z toho:
SÚ
452
přijaté
návratné finanční výpomoci
částka
15.767.601 ,97 Kč , viz bod Smlouvy o půjčce;
Sú 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - částka
142.016.302,08 Kč, z toho zálohy členských obcí v hodnotě
197.877,40 Kč a záloha dotace 141.908.414,64 Kč (FS v hodnotě
134.024.614 ,07 Kč a SFŽP v hodnotě 7.883.800, 57 Kč). V roce
2012 bylo přijato ze státních zdroj ů (ÚZ15825 a ÚZ 90877) dle
výkazu FIN2-12 celkem 57.034.380,03 Kč, zaúčtovaných SÚ 472,
částka 84 .874.034,61 Kč byla na Sú 472 zaúčtována dokl. č. 73 dne
31.5.2012, jedná se o zaúčtován í dí l čího příjmu zálohy na dotaci z r.
2011.
OSO eviduje krátkodobé závazky v hodnotě 22.571 .593,28 Kč ,

Faktura

Inventurní soupis majetku a
závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Mzdová agenda

Pokladní kniha (deník)
Příloha

z toho:
SÚ 321 dodavatelé - částka 22.132.955,28 Kč, faktury za nákupy
služeb splatné v r. 2013, doloženo soupisem a kopiemi přijatých
faktur;
SÚ 331, 336, 342 zaměstnanci a odvody - částka 12.420 Kč závazky z vyúčtování mezd za 12/2012;
SÚ 389 dohadné účty pasivní - částka 426.218 Kč, z toho 530 Kč dohadná položka nákladů na el. energii (viz. Sú 314), 285.600 Kč náklady na projekt uhrazené obcí Střítež n. B. , převedeno na OSO,
očekávána úhrada z dotace, 140.088 Kč - dohadná položka
k nákladům na TD ke stavbě VZ Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
n.B.
Byla provedena kontrola předpisů a připraveného zaúčtování
došlých fa č. 2012018 - 2012030 a 2012045-2012070 a vydaných fa
č. 12001-12019. Došlé fa jsou opatřeny doložkou o kontrole ve
smyslu zákona 320/2001 Sb.,
OSO provedl inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2012.
Plán inventur pro rok 2012, schválený předsedou výboru OSO dne
29. 10. 2012, obsahuje harmonogram a rozsah inventarizačních
činnosti a jmenování inventarizační komise. Proškolení členů IK
provedeno dne 21.11.2012, doloženo prezenční listinou. Inventury
byly provedeny v období od 25.1.2013 do 30.1.2013. Inventarizace
Inventarizační zpráva byla IK
byla ukončena dne 5.2.2013.
sestavena dne 4.2.2013 a schválena předsedou výboru OSO dne
4.2.2013. IK konstatuje, že inventarizací nebyly zjištěny žádné
inventurní ani zúčtovatelné rozdíly. Inventurní soupisy jsou
vyhotoveny v souladu s Vyhl.č.270/201 O Sb.
Namátkově kontrolováno: SÚ 021 stavby - viz bod Evidence
majetku, Sú 311 - viz bod Evidence pohledávek, Sú 321 - viz bod
Evidence závazků
Kniha došlých fa je vedena s použitím SW KEO, v roce 2012 jsou
v ní evidovány fa č. 2012001-2012076.
Kniha vydaných fa je vedena s využitím SW KEO, v roce 2012 jsou
v ní evidovány fa č . 12001-12019.
Z prostředků OSO byly v roce 2012 uskutečněny výdaje na DPČ a
OPP ve výši 126.064 Kč, s tím související výdaje na zdravotní a
sociální pojistné ve výši 33.341 Kč.
OSO neprovádí peněžní operace v hotovosti, neúčtuje na SÚ 261.
Příloha sestavena k datu 31.12.2012 v požadovaném rozsahu a
členění.

Rozvaha

Účetnictví ostatní
Účtový rozvrh

Výkaz pro hodnocení
rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

plnění

Rozvaha je sestavena k datu 31 . 12.2012 s hodnotami: aktiva brutto
389.006.919,70 Kč, korekce 478.576 Kč , aktiv netto 388.528.343,70
Kč. Hodnota pasiv se rovná hodnotě aktiv netto. Hodnota korekce je
tvořena oprávkami k Sú 018 v hodnotě 7.140 Kč, k SÚ 021
v hodnotě 471.436 Kč. Výsledkem hospodaření k datu 31.12.2012
je ztráta v hodnotě minus 26.815,43 Kč, která je zachycena na SÚ
493, výsledek hospodaření za minulá období v hodnotě 50.785,75
Kč je zachycen na Sú 432. OSO není plátcem DPH.
OSO sestavil účetní závěrku v souladu s ustanovením §18 Zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví.
OSO používá v roce 2012 účtový rozvrh v souladu s ustanovením§
14 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Při dílčím přezkoumání Výkaz Fin 2-12 M za období 9/2012 a při
končeném přezkoumání za období 12/2012 - viz příloha .
Výkaz zisku a ztráty je sestaven k datu 31.12.2012 s hodnotou
nákladů celkem 700.442 Kč, hodnotou výnosů celkem 673.626,57
Kč. Hodnota výsledku hospodařeni obce k datu sestavení výkazu je
minus 26.815,43 Kč a je rovna hodnotě uvedené v rozvaze k témuž
datu. OSO neprovádí hospodá řskou činnost, účtovanou odděleně na
samostatných analytických účtech.

Smlouva o vytvoření
dobrovolných svazků obcí

Stanovy a osvědčení o
registraci dobrovolných
obcí

svazků

OSO vznikl na zák l adě Smlouvy o vytvoření OSO k 31 .7.2006. Členy
svazku jsou obce Vidče a Střítež nad Bečvou. Předmětem činnosti
svazku je ochrana společn ých zájmů a veškerých aktivit, které vedou
k ekonomickému zabezpečení , př í pravě a realizaci projektu
odvádění a čistění odpadních vod na území obou obcí.
Činnost svazku se řídí Stanovami OSO, podepsanými oběma
členskými obcemi dne 27.7.2006. Tyto Stanovy byly schváleny ZO
Vidče dne 22.6.2006 a ZO Střítež nad Bečvou dne 19.7.2006.
Orgány svazku :
- výbor svazku - nejvyšší orgán, je tvořen starosty členských obcí a
dvěma dalšími zastupiteli každé obce
- předseda svazku - volen na dva roky
- místopředseda svazku - zastupuje předsedu, volen na dva roky
Zjištění:

Dohody o pracovní

činnosti

Dohody o provedení práce

Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Smlouvy o

půjčce

Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obcí
Účetní doklad

- ve stanovách chybí určení nej méně tříčlenného orgánu svazku
obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou
k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví, jak ukládá § 50, odst.
(2) bod c) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném zněn í.
Dohoda o pracovn í činnosti č. 01/2012 uzavřená dne 22.12.2011 na
výkon odpovědného zástupce pro provoz kanalizace. Rozvržen í
pracovní doby: pondělí až pátek po 4 hod inách.
Dohoda o provedení práce č . 1/2012 uzavřená dne 2.1.2012 na
sjednaný pracovn í úkol: provedení roční účetní závěrky OSO za rok
2011, zpracování měs íčních závěrek OSO prosinec 2011 až listopad
2012 .
OSO eviduje v příjmech tyto účelové invest .p rostředky na kanalizaci
(čerpání na§ 2321, pol. 6121 ):
- ÚZ 15825 ve výši 53.865.803,47 Kč, vykázáno čerpání v plné výši
- ÚZ 90877 ve výši 3.168.576,56 Kč, vykázáno čerpání v plné výši
OSO uzavřel dne 2.5.2011 Smlouvu č . 08018201 o poskytnutí
podpory ze SFŽP. Touto smlouvou se SFŽP zavázal poskytnout v
rámci Operačního programu Životní prostředí dotaci a úročenou
půjčku ve výši 18.171.178, 72 Kč, úročenou roční úrokovou sazbou
1 %. Tato podpora je výhradně určena na akci "Odkanalizování obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou" . Dle smlouvy bude půjčka poskytována
průběžně podle sp l něných podmínek danými ost. ust. smlouvy,
v roku 2011 ve výši 8.411.438,77 Kč , v roku 2012 ve výši
8.010.894,03 Kč, v roku 2013 ve výši 1.748.845,92 Kč. OSO bude
půjčku splácet čtvrtl etními splátkami po 454.280 Kč, první splátka je
splatná k 31.3.2014. Podle doloženého finančního platebního
kalendáře ze dne 18.10.2012 se měn í výše půjčky poskytnuté v r.
2011 na částku 9.430.448,47 Kč a v r. 2012 na 7.656.974, 13 Kč.
Počáteční stav půjčky k 1.1 .2012 byl ve výši 9.430.448,47 Kč ,
k 31.12.2012 OSO čerpa l další prostředky ve výši 6.337.153,50 Kč,
stav půjčky k tomuto datu čin í 15.767.601,97 Kč. V účetnictví OSO
je závazek spojený s přijetím půjčky zachycen na účtu 452 140,
hodnota přijatých fin. prostředků za r. 2012 souh lasí s hodnotou
položky 8123 podle výkazu FIN 2-12M k datu 31.12.2012.
Zápisy z 25. - 32. zasedání výboru OSO, která se konala v období
prosinec 2011- prosinec 2012 .
OSO účtuje o finančn ích pohybech na běžném účtu účetními
doklady v číselné řadě 001 - XXX, v KEO účetním deníku č. 001.
Byly kontrolovány doklady č. 130 - 153 a při konečném přezkoumání
účetní dokl. kel. výpisům z bank. účtu 92-102.

Zjištění

8.
B. I.

z

konečného přezkoumání

Předmět přezkoumání,

u

něhož nebyla

nalezena chyba

či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operaci, týkajících se rozpočtových prostředků
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů - nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku - nevyskytuje se.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) pe n ěžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zd rojů ve smyslu
právních předpisů o účetn i ctví
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních
smluv
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu , k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům , ke státním fondům a k dalším
osobám
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek - nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věc i ve prospěch
třetích osob - nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

B. li.

Při přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. b) a písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb.

C.
C. I.

Závěr
Odstraňováni chyb

a

nedostatků

1. Pfi dl/čím přezkoumání hospodaření nebyly ziištěny chyby a nedostatky.
2. Při přezkoumáni hospodaření za předchozí roky nebyly ziištěny chyby a nedostatky, případně tyto
chyby a nedostatky byly napraveny.

Cli.

Při přezkoumání hospodaření

DSO

Vidče

a

Střítež

nad Bečvou za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona

č.

420/2004 Sb.].

C. lil. Nebyla zjištěna rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

C. IV. Při přezkoumání hospodaření OSO Vidče a Střítež nad Bečvou za rok 2012

Byly zjištěny dle § 1O odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl poh ledávek na

rozpočtu

územního celku

0,05 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

30,32 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

dne 21.3.2013

Ing.

IU

Věra Bělíčková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Ing. Svatava Čurdová
kontrolor

podpis

Tato zpráva o výsledku

přezkoumání

hospodaření

obsahuje i výsledky konečného dílčího

přezkoumání.

Ing. Martin Beneš, předseda OSO Vidče a Střítež nad Bečvou prohlašuje, že v kontrolovaném
období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neruči l svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o
výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.).
Ing. Martin Beneš, předseda OSO Vidče a Střítež nad Bečvou, se dnem·seznámení s návrhem
zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovn ích dnů od předání
návrhu zprávy a požádal o předán í konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu .
Zprávu převza l a s obsahem byl seznámen dne 21.3.2013
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1 x OSO Vidče a Střítež nad Bečvou
~xP1A Po;
1 x Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kane
editele, oddělení kontrolní
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Příloha č. 1 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - FIN 2-12 M za období
12/2012

ROZPOČET
PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ

VÝSLEDEK

PO ZMĚNÁCH

Nedaňové příjmy

od počátku roku

transfery

78 890 000

73 039 000

97
73 039 030

PŘÍJMY CELKEM

78 890 000

73 039 000

73 039127

Kapitálové výdaje

211000
86 225 000

277 000
79 759 000

200157
79 702 560

VÝDAJE CELKEM

86 436 000

80 036 000

79 902 717

7 546 000

6 997 000

6 863 591

Přijaté

VÝDAJE
Běžné

výdaje

FINANCOVÁNÍ

