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A. Přezkoumané písemnosti 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách sdružených obcí v zákonné 

Rozpočtová 

opatření 

lhůtě před schválením rozpočtu . 
Na zasedání Valné hromady SMR dne 28. 6.2012 bylo schváleno rozpočtové 
opatření č . 1/2012 (§ 5212 pol. 5169 výdaje ve výši 36 tis. Kč pro zpracování 
žádosti o dotaci do OPŽP). 

Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období 2011- 2013 byl projednán a schválen na jednání 
Valné hromady Sdružení Mikroregion Rožnovsko konané dne 3. 12.2009 /dále 
jen SMR/. Rozpočtový výhled byl zveřejněn na úředních deskách sdružených 
obcí. 

Schválený rozpočet Podoba návrhu rozpočtu byla doplněna při zasedání Valné hromady o výdej ve 
výši 27.500 Kč (Marketingové aktivity Hranické rozvojové agentury). Rozpočet 
SMR na rok 2012 byl schválen na zasedání Valné hromady SMR konané dne 20. 
12.2011 . Rozpočet je zpracován pro § a pol. Celkové příjmy ve výši 176, 1 tis. Kč , 
celkové výdaje ve výši 316,5 tis. Kč, zapojení zůstatku na ZBÚ ve výši 140,4 tis. 
Kč. 

Závěrečný účet 

Bankovní výpis 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 
Kniha došlých 
faktur 

K 1. 1.2012 se na ZBÚ nacházely finanční prostředky ve výši 326.095,45 Kč . 
Závěrečný účet SMR (zpráva o hospodaření za období 1. 1.2011- 31 . 12.2011, 
zpráva o přezkoumání hospodaření SMR za rok 2011 , Fin 2- 12 M, ... ) byl 
zveřejněn na úředních deskách sdružených obcí v zákonné lhůtě . Valná hromada 
SMR na zasedání dne 28. 6.2012 vyslovila souhlas s celoročn ím hospodařením 

SMR za rok 2011 bez výhrad. 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko používá běžný účet č . 94-2780770207 u KB 
a.s. Periodicita výpisu stavu je od 24. k.d. předch . měsíce do 23.k.d. stávaj ícího 
měsíce . Stav finančních prostředků ke dni 31 . 12.2012 ve výši 306.858,38 Kč byl 
ověřen na výpis č . 1 ze dne 23. 1.2013. Hodnota na bankovním účtu souhlasí se 
stavem SÚ 231 v rozvaze ke stejnému datu . 
Příkaz k inventuře byl zpracován dne 28. 12.2012. Inventarizační zpráva o 
inventarizaci majetku a závazků byla vyhotovena dne 14. 2.2013. 
Evidence došlých faktur je vedena ručně v KDF formou chronologicky řazených 
zápisů s uvedením evid. čísla dokladu, data přijetí, splatnosti a úhrady, názvu 
dodavatele a specifikace nakupované činnosti a částky k úhradě. Za období 
leden - prosinec 2012 bylo přijato 1 O faktur evidovaných a účtovaných v číselné 
řadě 20001 - 20010. 

Kniha odeslaných K datu kontroly nebyly dle předložené evidence vystaveny žádné vlastní faktury. 
faktur 
Mzdová agenda 

Příloha rozvahy 

Rozvaha 

Účetní doklad 

OSO nemá zaměstnance na trvalý pracovní poměr. Rozpočtovány náklady na 
OOV ve výši 12.000 Kč 
Je sestavena ke dni 31. 12.2012. Podpis statutárního zástupce připojen dne 
15.2.2013. 
Rozvaha je sestavena k datu 31 . 12.2012 s hodnotou aktiv brutto 561 .858,18 Kč , 
korekce 318.749,800 Kč, aktiv netto 243.108,38 Kč. Hodnota pasiv se rovná 
hodnotě aktiv netto. Hodnota korekce je tvořena oprávkami k SÚ 018 v hodnotě 
99.999,80 Kč, k SÚ 019 v hodnotě 203.750 Kč a k SÚ 028 v hodnotě 15.000 Kč . 
Výsledek ho~podaření k datu 31. 12.2012 v hodnotě mínus 155.537,07 Kč je 
zachycen SU 493. Výsledek hospodaření předcházejících období v hodnotě 
175.325,81 Kč je zachycen na SÚ 432. 
Zjištění : 

Hodnota účtu 079 ( opravky) je o 63. 750 Kč vyšší než hodnota samotného účtu 
019. Oprava byla provedena v období roku 2013. 
OSO účtuje o úhradách závazků účetními doklady v číselné řadě 10001 - 100XX. 
Při dílčím přezkoumání byly kontrolovány doklady č . 10001 - 10027. 
Při konečném přezkoumání byly kontrolovány doklady č. 10028 - 10060. 
Zjištění : 

Doklad 10060- účtování 551 .0300 MO/ 079.0100 D v hodnotě 135.000 Kč . 
Oprava nesprávné výše oprávek a nákladů byla provedena dne 22. 1.2013 



Účetnictví ostatní 

Účtový rozvrh 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 
Výkaz zisku a ztráty 

Smlouva o 
vytvoření 

dobrovolných 
svazků obcí 
Dohody o 
provedení práce 

Zápisy z jednání 
statutárních orgánů 
včetně usnesení 

dokl.č . 100001, účtování 079.0100 MD/ 408.0100 D v hodnotě 120.000 Kč . 
SMR hospodaří pouze v rámci rozpočtu. SMR neplní zřizovatelské funkce vůči 
zřízené organizaci. SMR neprovádí peněžní operace v hotovosti - není vedena 
pokladní kniha , není účtováno ve vztahu k SÚ 261 . SMR nevytváří fondy. SMR 
nesdružuje prostředky . SMR k 31 . 12. 2012 neobdržel a nečerpa l prostředky 
účelově určené dotace, hospodařil bez úvě ru , půjček . 
OSO používá v roce 2012 účtový rozvrh v souladu s ustanovením§ 14 zákona č . 

563/1991 Sb. o účetnictv í. 

Přehled o výši a druhu příjmů, výdajů je uveden v příloze 

Výkaz zisku a ztráty k datu 31 . 12.201 2 uvádí hodnotu nákladů celkem 
332.333,33 Kč, hodnotu výnosů celkem 176.796 ,26 Kč . Výsledek hospodaření 
Sdružení Mikroregionu Rožnovsko k datu sestaven í výkazu má hodnotu mínus 
155.537,07 Kč a je rovna hodnotě uvedené v rozvaze k témuž datu. 
Členy SMR byly v roku 2012 město Rožnov pod Radhoštěm a obce Dolní Bečva , 
Horní Bečva , Hutisko- Solanec, Prostředn í Bečva , Valašská Bystřice , Vidče, 
Vigantice, Zubří. Orgány SMR je Valná hromada, Rada mikroregionu, Revizní 
komise. 
Dohoda o provedení práce uzavřena v rozsahu 150 hodin na přípravy a realizace 
zasedání valných hromad, administrativní úkony, plněn í úkolů stanovených SMR, 
spolupráce s kontrolními orgány. Odměna 40 Kč/hod (maximálně 6.000 Kč) . 

Dohoda o provedení práce uzavřena v rozsahu 150 hodin na vedení účetnictví , 

zpracování výkazů , spolupráce s kontroln ími orgány. Odměna 40 Kč/hod 
(maximálně 6.000 Kč) . 

Kontrole byly podrobeny zápisy z jednání Valné hromady SMR konané dne 
19. 4.2012, 24.5.2012, 28. 6.2012, 25. 10.2012, 18. 12.2012 . 
Dále zápis z jednání rady mikroregionu ze dne 14. 11.2012 

B. Zjištění z konečného přezkoumání 

B. I. 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 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů - SMR nevytváří. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podn ikatelské činnosti územního 
celku - SMR nepodniká. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky , anebo na zák ladě smlouvy 
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - SMR nesdružuje. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládán í s prostředky poskytnutými 
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv - SMR nehospodařil. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančn ích vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů , k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům , ke státn ím fondům a k dalším 
osobám 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařen í s majetkem ve vlastnictví 
územního celku 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodařen í s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek - SMR nenakládá. 
Zák?n č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
s výJ1mkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 
- SMR nezadával. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládán í s nimi 



Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - SMR 
neručí. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob - SMR nevlastní nemovitý majetek. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku -
SMR nevlastní nemovitý majetek. 

B. li. Při konečném přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v§ 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). 

Předmět: Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
Právní předpis: Zákon č . 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů 
§ 28 odst. 1 - 5 - Územní celek neúčtoval a neodepisoval majetek v souladu s účetními 
metodami. Doklad 10060- vytvoření oprávek k účtu 019 v neodpovídající výši. 

C. Závěr 

C. I. Odstraňování chyb a nedostatků 

1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a 

nedostatky. které byly napraveny. 

C li. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb.]., kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly 
napraveny. 

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

C. IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko za rok 2012 

Byly zjištěny dle§ 1 O odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

dne 3. 4.2013 

Ing. Antonín Putala 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání .. po;;p;;·······~ .. ... ................................... . 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje 
přezkoumání. 

výsledky konečného dílčího 



RNDr. Václav Mikušek předseda OSO dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, 
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý 
majetek, neuzavře l kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se 
nemovitého majetku , smlouvu o přijet í nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky , smlouvu o poskytnutí 
dotace, smlouvu o p řevzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a 
smlouvu o sdružení, nekoupi l ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
neuskutečnil veřej né zakázky. 

RNDr. Václav Mikušek, předseda dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko, 
se dnem seznámen í s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 
30- ti pracovních dnů od předán í návrhu zprávy a požádal o předání konečného zněn í zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaře ní územního celku za účelem jejího projednání při schvalování 
závěrečného účtu. 

Zprávu prevz:~:: ::::::i::š::známen dne 3. 4 201 ~ . ...... . .. .. . .. ... . .. I!/ ....... .......... . 
předseda OSO podpis 

1 x obdrží: OSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředite l e , oddělení kontrolní 

Příloha: 

Výkaz FIN 2 -1 2 M Rozpočet Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu k 31. 
v Kč schválený k 31 . 12.2012 12.2012 
Nedaňové příjmy 46,26 

Přijaté transfery 176 100,00 176 100,00 188 050,00 

Příjmy celkem 176 100,00 176 100,00 188 096,26 

Běžné výdaje 316 500,00 352 500,00 207 333,33 

Výdaje celkem 316 500,00 352 500,00 207 333,33 

Financování 140 400,00 176 400,00 19 237,07 
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