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DSO Vidče a Stfítež nad Bečvou
Stfitež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Odbor Kanceláf feditele
Oddělení kontrolní

datum

pověřená úředn í

18. února 2014

Ing. Antonín Putala

osoba

číslo

spisová

jednaci

KUZL 47836/2013

značka

KUSP 47836/2013 KŘ

Zpráva č. 486/2013/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
OSO Vidče a Střítež nad Bečvou, IČ: 75086239
za rok 2013

Přez koumání

se

uskutečnilo

(dílčí přezkoumání)

ve dnech:17. 10. 2013

(konečné přezkoumání)

18. 2. 2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných ce l ků a
dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 17. 10. 2013 v 8,00 hodin předáním pověření
ke kontrole a ukončen a dne 18. 2. 2014 v 15,00 hodin vrácením vyžádaných podk ladů a dokumentů
ke kontrole.

Místo provedení

přezkoumání:

Obecní úřad Vidče ,
756 53

Vidče

96

Vidče

Přezkoumání vykonali :
kontrolor pověřený řizen í m přezkoumáni : Ing. Antonín Putala
kontrolor:
Ing. Svatava Čurdová

OSO Vid če a Střítež nad Bečvou zastupovali:
předseda :
Ing. Martin Beneš
účetní od 1.6.2013:
Ing. Veronika Gerlová
účetní do 31.5.2013 :
Hana Kolečková

Krajský úfad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21.
761 90 Zlín

I Č: 7089 1320
tel. : 577 043 206, fax: 577 043 202
e-mail: podatel na@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Klasifikace:

A.

Přezkoumané

chráněný

dokument

písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu pro rok 2013 byl zveřejněn na úředních deskách obcí (v obci
Střítež nad Bečvou od 11.3. do 3.4.2013 , v obci Vidče od 11.3. do 27.3.2013).
Příjmy i výdaje jsou členěny podle podrobné rozpočtové skladby. Výše příjmů činí
22 .350 tis. Kč, výše výdajů činí 24. 181 tis. Kč . Financování představuje zapojení
prostředků ZBÚ ve výši 160 tis. Kč a přijeti půjčky ve výši 1.671 tis. Kč.

Pravidla

Výbor DSO dne 12.12.2012 schválil rozpočtové provizorium DSO Vidče a Střítež
nad Bečvou na rok 2013 s těmito pravidly: čerpání nekapitálových výdajů do výše
25 % skutečných nekapitálových výdajů roku 2011 , čerpání výdajů u schválených
investičn ích akcí podle uzavřených smluv.

rozpočtového

provizoria

Rozpočtové opatření č . 1/2013

schválil výbor svazku na zasedání dne 3.6.2013
v položkách bez navýšení rozpočtu) .
Rozpočtové opatření č . 2/2013 schválil výbor svazku na zasedání dne 25.11.2013
(přesuny bez navýšení).
Rozpočtové opatření č. 3/2013 schválil výbor svazku na zasedání dne 19.12.2013
(poníženi příjmů i výdajů o 108.000 Kč).

Rozpočtová

(změna

opatření

Rozpočtový

výhled

OSO má zpracován rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015.

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2013 schválil výbor svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou dne
27.3.2013. Rozpočtem jsou zabezpečeny výdaje na kanalizaci(§ 2321).
Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu OSO za rok 2012 byl zveřejněn v obci Střítež nad
Bečvou od 4.4.2013 do 3.6.2013, v obci Vidče od 4.4.2013 do 22.4.2013. Výbor
DSO dne 3.6.2013 schválil celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO
Vidče a Střítež nad Bečvou za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodařeni za rok 2012 bez výhrad.

Bankovní výpis

Finanční

prostředky

OSO Vidče a Střítež nad Bečvou jsou spravovány
bankovních účtů:
ZBÚ - bankovní účet KB a.s. s, č. ú. 35-7489610227/0100, dle el. bank. výpisu
č.202, zůstatek k 31 .12.2013 ve výši 413.162,78 Kč, v účetnictví zachycen na AÚ
2310011 .
ZBÚ - bankovní účet ČNB , č.ú. 94-5916851/710 CZK, dle bank. výpisu č. 16,
zůstatek k 31.12.2013 ve výši 1.683,79 Kč, v účet nictví AÚ 231 0013.
Dle výkazu rozvaha k datu 31 .12.2013 je SÚ 231 vykázán v hodnotě
4 14.846,57 Kč (shodně s výkazem FIN2-12M, č . ř. 6010, k témuž datu), což
odpovídá součtu hodnot zůstatků dle bank. výpisů.
prostřednictvím těchto

Evidence
pohledávek

DSO neeviduje k datu 31 .12.2013 dlouhodobé pohledávky.
Krátkodobé pohledávky - celkem hodnota k datu 31.12.2013 je 383.405,80 Kč ,
z toho: Sú 311 odběratelé - hodnota 55.242 Kč (vyúčtované stočné);
SÚ 314 kr. poskytnuté zálohy - hodnota 2.770 Kč (zálohy el. energie čerpačka
Střítež, Vid če) ;

Sú 348 pohledávky za vybr. místn. vl. institucemi - hodnota 2.153,80 Kč
(pohledávka za Střítež);
Sú 388 dohadný účet aktivní - hodnota 323.240 Kč (dohad výnosů ve výši záloh
na stočné).
Evidence

závaz ků

OSO eviduje k 31 .12.2013 dlouhodobé závazky v hodnotě 17.438.664,76 Kč (SÚ
452 - viz písemnost smlouvy o půjčce).
Krátkodobé závazky v celkové hodnotě 415.321 , 1O Kč představují :
SÚ 321 závazky dodavatelé - hodnota 65.092, 10 Kč (došlé fakt. se splatností
v roku 2014);

2

Klasifikace:

chráněný

dokument

Sú 324 kr. přijaté zálohy - hodnota 323.240 Kč (přijaté zálohy na stočné) ;
SÚ 331 závazky zaměstnanci v hodnotě 13.531 Kč, SÚ 336 závazky zdr. a soc.
pojištění v hodnotě 6.684 Kč a Sú 342 daně v hodnotě 3.584 Kč (mzdové
12/2013);
SÚ 383 výdaje příštích období - hodnota 420 Kč;
Sú 389 dohadné účty pasivní - hodnota 2.770 Kč (dohad nákladů ve výši záloh
na energie).
Faktura

Přijaté faktury:
Za období roku 2013 předloženy ke kontrole přijaté faktury zaúčtovány v čiselné
řadě účetních dokladů 2013001 - 2013052. Kontrolovány předpisy závazků
z přijatých faktur.

Zjištění :

Dokl.č . 2013052 - nákup vodoměrů, částka 2.153 Kč, účtováno zápisem MD 501 /
D 321 , správně MD 112/ D 321 (OSO účtuje v r. 2013 o nákupu vodoměrů
prostřednictvím Sú 112, např. dok!. č . 2013018, 2013024 ... ).
Vydané faktury:
Za rok 2013 před l oženy ke kontrole vydané faktury zaúčtovány v číselné řadě
účetních dokladů 13001 - 13223. Faktury č . 13018 - 13223 vyjadřují pohledávku
za stočné za r. 2013 vůči uživate l ům kanalizace v obci Střítež n.B. Kontrolovány
pťedpisy pohledávek z vydaných faktur.
Dílčím přezkoumáním bylo ověřeno , že výnosy z prodeje vodoměrů byly
zúčtovány v hodnotě 52.142 Kč na SÚ 602 ,VF - dokl.č. 13005, 13011 , 13012,
13013, 13015, 13016. OSO nakoupilo vodoměry jako materiál , DF - dokl.č .
2013007, 2013018, 2013026, 2013024, 2013033, 2013035, zúčtován na MD 112.
Usnesením výboru OSO ze dne 25.11 .2013 bylo rozhodnuto, že náklady OSO na
nákup vodoměrů pro potřeby měření v přípojkách splaškové kanalizace budou
uhrazeny z neinvestiční dotace poskytnuté obcí, v jejímž katastru se vodoměry
nacházejí. Doklady č . 402 a č . 403 ze dne 28.11.2013 byly výnosy přeúčtovány
zápisem /minus D 602, D 672 na výnosy z transferů.
Vydáním vodoměrů uživatelům kanalizace pro potřeby měření, účtováno zápisem
MD 50 1 /D 112 (např. dokl.č.445) , zůstávají tyto majetkem OSO a mají být
evidovány na PÚ 902, na kterém OSO eviduje majetek v pořizovací hodnotě pod
hranicí 3.000 Kč .

Inventurní soupis
majetku a závazků

OSO provedl inventarizaci majetku a závazků k datu 31 .12.2013. Průběh a
rozsah inventarizace se řídil Plánem inventarizace, schváleným výborem OSO
dne 25.11 .2013. IK byla schválena výborem OSO. Proškolení členů IK proběhlo
dne 20.12.2013. Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 5.2.2014. Žádné
inventarizační zůstatky a rozdíly nebyly zj i štěny.

Kniha došlých
faktur

Je vedena v elektronické podobě formou chronologicky řazených zápisů. Dokl.č.
201301 - 2013017 za období leden-červen 2013 v IS KEO, dokl.č . 2013018 2013052 za období červenec - prosinec 2013 v IS GORDIC. Výtisk KDF je
přiložen k přijatým dokladům.

Kniha odeslaných
faktur

Je vedena v elektronické podobě formou chronologicky řazených zápisů. Dokl.č.
13001 - 13009 za období leden-duben 2013 v IS KEO, dokl.č. 13010 - 13223 za
období květen - prosinec 2013 v IS GORDIC. Výtisk KVF je při ložen k vydaným
dokladům .

Pokladní doklad

Při dílčím přezkoumání byly kontrolovány pokl. dok!. v číselné řadě 1087 - 1097
(srpen , září, Střítež nad Bečvou) a pokl. dok!. v číselné řadě 3020 -303080
(srpen, září , Vidče) . Při konečném přezkoumání byly kontrolovány pokl. dok!.
v číselné řadě 1125 - 1134 (Střítež nad Bečvou) a pokl. dok!. v číselné řadě 311 O
-3 120 (Vidče) .

Pokladní kniha
(deník)

Hospodaření s peněžními prostředky v hotovosti formou vlastní pokladny bylo
zahájeno dne 1.1.2013. Pokladna je vedena odděleně pro obec Vidče a odděleně
pro obec Střítež nad Bečvou . Výbor OSO dne 25.11.2013 schválil navýšení
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pokladního limitu na 30.000 Kč pro každou z pokladen.
Pokladna Vi dče: hospodařením a vedením pokladní evidence je pověřena Ing.
Veronika Gerlová. Činnost pokladny a vedení pokladní knihy ode dne 20 .6.2013.
Pokl. kniha je vedena formou chronologicky řazených zápisů v IS GORDIC,
společná číselná řada dokladů 3001 - 3120, zaúčtováno na AÚ 261 980.
Měsíčně je výtisk přikládán k pokladním dokladům. Zůstatek pokl. hotovosti
k datu 30.9.2013 pod le pokl. knihy v h odnotě 8.128 Kč, k datu 31 .12.2013 podle
pokl. knihy i HK v hodnotě O Kč .
Pokladna Střítež nad Bečvou: hospodařením a vedením pokladní evidence je
pověřena paní Jana Žlebčíková. Č i nnost pokladny a vedení pokladní knihy ode
dne 1.1.2013. Pokl. kniha je vedena ručně v průpi sové pokl. knize formou
chronologicky řazených zápisů , společná číselná řada dokladů 1001 - 1134,
zaúčtováno na AÚ 261 990. Měsíčně je záznam pokl. knihy přikládán
k pokladním dokladům . Zůstatek pokl. hotovosti k datu 30.9.2013 podle pokl.
knihy v hodnotě 7.234 Kč, k datu 31 .12.2013 pod le pokl. knihy i HK v hodnotě
O Kč .
SÚ 261 vykazuje, dle výkazu rozvaha k datu 30.9.2013, zůstatek 15.362 Kč,
k datu 31 .12.2013 zůstatek O Kč, což odpovídá součtu hodnot zůstatků
uvedených v pokl. knihách.
Příloha

rozvahy

Kontrolována

příloha

sestavená k datu 31 .12.2013, odeslaná dne 14.2.2014.

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12 .2013, odeslaná dne 13.2.2014.
Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 226.849.824 ,50 Kč , netto
220.976.990,50 Kč , hodnota korekce je 5.872.834 Kč a je tvořena oprávkami
k DM . Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze je minus
210.166,05 Kč.

Rozvaha

Účetní doklad

Při dílčím přezkoumání
přezkoumáni

Účetnictví ostatní

byly kontrole podrobeny doklady č . 2001 - 2034

(bank . účet ČNB) a doklady č . 159 - 315 (bank. účet KB). Při konečném

byly kontrole podrobeny doklady 448 - 451 .

Výbor DSO dne 27.3.2013 schválil účetn í závě rku OSO k rozvahovému dni
31 .12.2013 sestavenou v rozsahu ustanoveni § 18 zák . č. 563/1991 Sb., o
účetnictvf.

Účtový rozvrh

OSO má, v souladu s ustanovením § 14 zákona č . 563/ 1991 Sb., sestaven
rozvrh pro rok 2013.

účtový

Výkaz pro
hodnocení
rozpočtu

plnění

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaven k 31.12.2013
(vytištěný dne 29.1.2014).
Rozpis rozpočtu byl proveden v sou ladu s ustanovením§ 14 zák. 250/2000 Sb.
Závazné ukazatele rozpočtu byly ke dni 31 .12.2013 dodrženy.
Hospodaření viz tabulka.
FIN 2 -12 M
v Kč
Nedaňové příjmy

Rozpočet

schválený

Rozpočet

po

P l něn í rozpočtu

změnách

700 000,00

635 000,00

613 147,67

Přijaté

transfery

21 650 000,00

21 607 000,00

21 604 687,05

Příjmy

celkem

22 350 000,00

22 242 000,00

22 217 834,72

1 637 000,00

1 527 000,00

1 100 281 ,60

Kapitálové výdaje

22 544 000,00

22 546 000,00

22 543 382,28

Výdaje celkem
Financování

24 181 000,00
1 831 000,00

24 073 000,00
1 831 000,00

23 643 663,88
1425829,16

Běžné

výdaje
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Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31 .12.2013, odeslaná dne 13.2.2014.
Vykazované náklady celkem mají hodnotu 6.524. 735,20 Kč , vykazované výnosy
celkem mají hodnotu 6.314.569,15 Kč , hodnota výsledku hospodaření je minus
210 . 1 66 , 05Kč a souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze k témuž datu. OSO
nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na oddělených AÚ.
Smlouva o
vytvořen í

dobrovolných
svazků obcí

Dohody o pracovní
či nnosti

Smlouvu o vytvořen í dobrovolného svazku obcí uzavřely obce Střítež nad Bečvou
a Vidče . P ředmětem činnosti sdružení je příprava a realizace projektu odvádění a
čištění odpadních vod na území obou obcí. Smlouvu podepsali statutární
zástupci obou obcí dne 27.7.2006. Činnost sdružen í upravují Stanovy
Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou . Nejvyšším orgánem
svazku je Výbor svazku. Zdrojem financováni svazku jsou příspěvky obcí,
příspěvky z fondů a dotačn í ch titulů státních i nestátních organizací, dary.
Dohoda o pracovní č i nnosti č. 01/2013 uzavřená dne 1.2.2013 na výkon
odpovědného zástupce pro provoz kanalizace. Rozvržen i pracovní doby: pondělí

až pátek po 4 hodinách.
Dohoda o pracovní či nnosti č . 02/2013 uzavřená dne 5.6.2013 na výkon
odpovědného zástupce pro provoz kanalizace - administrativní činnost.
Rozvržení pracovní doby: pondělí až pátek po 4 hodinách.
Dohoda o pracovn í činnosti č. 03/2013 uzavřená dne 5.6.2013 na výkon
odpovědného zástupce pro provoz kanalizace. Rozvržení pracovní doby: pondělí
až pátek po 4 hodinách.
Dohody o
provedeni práce

Dohoda o provedení práce č . 1 /2013 uzavřená dne 2.1 .2013 (včetně dodatku č . 1
ze dne 27.3.2013 a dodatku č.2 ze dne 14.5.2013) na sjednaný pracovní úkol:
provedení ročn í účetní závěrky OSO za rok 2012, zpracování měs íčních závěrek
OSO prosinec 2012 až květen 2013.
Dohoda o proveden í práce č . 2/2013 uzavřená dne 21 .1.2013 na sjednaný
pracovní úkol: pokladní.
Dohoda o provedení práce č . 3/20 1 3 uzavřená dne 21 .1.2013 na sjednaný
pracovn í úkol: výkon odpovědného zástupce pro provoz kanalizace.
Dohoda o proveden í práce č.4/2013 uzavřená dne 28.2.2013 na sjednaný
pracovni úkol: výkon odpovědného zástupce pro provoz kanalizace.
Dohoda o provedení práce č . 5/2013 uzavřená dne 17.6.2013 na sjednaný
pracovni úkol:komplexni vden í účetnictvi červen - prosinec 2013.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

OSO obdržel ke dni 31 .12.2013 prostředky úče l ově určené dotace:
ÚZ 15825 ve výši 14.204.033,44 Kč a ÚZ 90877 ve výši 835.531 ,35 Kč - Avízo
SFŽP s datem splatnosti 18.4.2013 o invest. dotaci FS, invest. dotaci SFŽP a
poskytnutí prostředků účelově určené půjčky (ÚZ 90877), var. symbol
0801820109. Smlouva č.0801 8201 o poskytnutí podpory ze SFŽP byla
podepsána v roku 2011 . Dodatek č . 2 . k této smlouvě (uzavřený v roku 2013)
změnil bankovní spojení příjemce dotace.

Smlouvy o půjčce

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 obci Vidče a Střítež nad Bečvou " . Dle smlouvy bude půjčka
poskytována prů běžně podle splněných 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 čtvrtletn í m i splátkami po
454 .280 Kč , prvn í splátka je splatná k 31 .3.2014. Podle doloženého finančního
platebního kalendáře ze dne 18.10.2012 se mění 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 1.1.2013 byl ve výši 15.767.601 ,97 Kč . Dne 18.4.2013
přijal OSO 1.671.062,79 Kč . Hodnota přijatých fin. prostředků za r. 2013 souhlasí
s hodnotou položky 8123 podle výkazu FIN 2-12 M k datu 31 .12.2013.
V účetnictví OSO je závazek spojený s přijetím půjčky zachycen na účtu 452 140,
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dle rozvahy k datu 31 .12.2013 je jeho hodnota 17.438 .664, 76

orgánů

dobrovolných
svazků obcí

I.

Kč .

Kontrole byly podrobeny zápisy výboru OSO Vidče a Stř ítež nad Bečvou
z 33. zasedání ze dne 8.1.2013, 34 . zasedání dne 6.2.20 13, z 35. zasedání dne
27.3.2013, z 36. zasedání dne 3.6.2013, z 37. zasedání dne 25.11.2013,
z 38. zasedání dne 19.12.2013.

Zápisy z jednání

B.

dokument

Zjištění
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba čí 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 . OSO netvoří.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm . c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku. OSO nepodniká.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm . d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěm a a více územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právn ickými nebo fyzickými osobami. OSO 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) hos podaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na zák l adě mezinárodních
smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtováni a vypořádán í finančních vzta h ů 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.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přez koumaných orgánem doh ledu podle zvláštního právního předp i su .
OSO nezadával.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . d) stav pohledávek a záva zků a nakládání s nimi.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. OSO
neručí.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob. OSO nezastavuje.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcnýc h břemen k majetku územn ího celku.

li. Při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující méně závažné chyby a
nedostatky:
Vyh láška č . 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , ve znění pozdějších předpisů .
§ 2 územní celek nedodržel tffděnf podle rozpočtové skladby - o přijaté záloze 400 Kč
bylo účtováno pouze účetním zápisem M0262/ 0324 - NAPRAVENO

Ill. Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v§ 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c):
ČÚS 707 Územní celek nedodržel postupy účtování o zásobách. Ookl.č . 2013052 nákup vod oměrů , částka 2.153 Kč, účtováno zápisem MO 501/ O 321 , správně MO
112/ O 321.
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Závěr

C.
I.

Odstraňování chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření

za

předchozí

roky nebyly

ziištěny

chyby a nedostatky,

případně

tyto

chyby a nedostatky byly napraveny.
li. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Vidče a Střítež nad Bečvou za

rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.] .

Ill.

Nebyla

zjištěna

rizíka dle§ 10 odst. 4 pfsm. a) zákona

č.

420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Vidče a Střítež nad Bečvou
za rok 2013

Byly zj i štěny dle§ 10 odst. 4 písm . b) následující ukazatele:
0,26 %

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl

závazků

na

rozpočtu

8,58 %

územního celku

0,00 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

dne 18. února 2014

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením

~

~./_)

.................................. \f ............~•..........................................
podpis

přezkoumání

(

/
Ing. Svatava Čurdová

.......................................!,«~......................................

kontrolor

podpis

Tato zpráva o výsledku

přezkoumání

hospodařeni

výsledky

obsahuje

konečného

dílčího

přezkoumáni.

Ing. Martin Beneš, předseda dobrovolného svazku obcí OSO Vidče a Střítež nad Bečvou,
prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodaři l 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 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlouvu o poskytnutí dotace, 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.
Ing. Martin Beneš, předseda dobrovolného svazku obcí DSO Vidče a Střítež nad Bečvou , se
dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30ti pracovních dnů od předáni návrhu zprávy a požádal o p ředání konečného znění zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařeni územního celku za účelem jejího projednání při schvalováni závěrečného
účtu.

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 18. února 2014

Gal?iA\

Ing. Martin Beneš

.... ... .. ....... .... /

předseda

/
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podpis

Dob rovolný svazek obcí Vidčt:
a Střítež nad Bečvou
756 52 Stříte:i. nad Bečvou é. 191
JČ 75086239

Klasifikace: chráněný dokument

1 x obdrží: OSO Vidče a Střítež nad Bečvou
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolni

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení§ 13 odst. 1 písm . b) zákona č . 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
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