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A.

Přezkoumané

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

písemnosti
Popis písemnosti

Zverej nění navrhu rozpočtu bylo doloženo (počínaje dnem 21.11 .2012) pro 42

sdružených obci (bez obci Poličná a Krhová). Návrh rozpočtu byl zpracován
v členěni do položek rozpočtové skladby a respektuje rozdě lení podle činností do
těchto kapitol: Činnost SOMV financovanou z čl enských příspěvkčr (výdaje u §
3639), ČřB I(§ 2321), črs li(§ 2321). Návrh rozpočtu předpokládá souhrnně za
všechny kapitoly: příjmy ve výši 75.285.000 Kč, zapojení zůs:atku ZBÚ ve výši
117.461.000 Kč, výdaje ve výši 172.279.000 Kč, úhradu splátek ve výši
20.467.000 Kč (pol. 8124).
Rada SOMV dne 4.3.2013 projednala a schválila rozpočtové opatřeni č. 1/2013
(navýšeni příjmů o 99.039.000 KC, navýšeni výdajů o 466.000 Kč, pol. 8115 ve
výši minus 98.573.000 Kč). Rada SOMV dne 2.4.2013 projednala a schváliía
rozpočtové opatřeni č. 2/20 13 (navýšeni výdajů o 1.400.000 Kč, pol. 8115 ve výši
1.400.000 Kč) . Rada SOMV dne ~0.4.20 13 projednala a schválila rozpočtové
opatření č. 3/2013 (navýšení výdaji'., o 64.000 Kč, pol. 8115 ve výší 64.000 Kč) .
Rada SOMV dne 7.10.2013 projednala a schválila rozpočtové opatrenl č. 4/2013
(poníženi výdajů o 1.290.000 Kč, pol. 8115 ve výši mínus 1.290.000 Kč) . Rada
SOMV dne 18.11.2013 projednala a schválila rozpočtové opatrenl č . 5/2013
(povýšeni výdaj ů o 100 Kč, pol.8123 ve výši 10.000 Kč, pol. 811 5 ve výší minus
9.900 Kč) . Rada SOMV dne 16.12.2013 projednala a schválila rozpočtové
opatrení č. 6/2013 (poníženi příjmu o 64.929.646 Kč, poníženi výdaj ů o
64.896.646 Kč , pol. 8115 ve výši 33.000 Kč) .

Rozpočtová
opatťen i

Rozpočtový

výh led

SOMV má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2015, finanční plán do r. 2017
(tok peněžnl hotovosti Cash Flow) a dále finanční plán až do roku 2019. Rada
SOMV dne 18.11.2013 schválila rozpočtový výhled do roku 2016.

Schválený rozpočet Rozpočet SOMV na rok 2013 byl schválen Radou SOMV dne 18.12.2012.
Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu SOMV za rok 2012 byl zveřejněn (poči naje dnem
30.4.2013) ve všech 42 sdružených obcích (bez obci Poličná a Krhová). Valná
hromada SOMV dne 4.6.2013 projednala předložený Závěrečný účet SOMV za
rok 2012 a Zprávu č. 362/2013 o výsledku přezkoumáni hospodafenl SOMV za
rok 2012 a projednáni závěrečného účtu uzavírá vyjádťenfm souhlasu
s ce loročnlm 11ospodařenim, a to bez výhrad.

Bankovnl výpis

Účetní jednotka hospod aří s finančn l mi prostredky prostťednictvim 5 běžných
bankovnlch účtů a 2 úvěrových bankovních účtů . Byly ověřeny zůstatky
peněžních prostředků k datu 31 .12.2013 dle bankovních výpisů:
ČSOB a.s.
č. ú . 167020716/0300 municipální běžný účet částka
3.187.919, 1O Kč, souhlasí s účetn fm zůstatkem AÚ 231 00 1O k témuž datu ,
bankovní výpis č. 201 3/53;
ČSOB a.s. č.ú . 19808 1845/0300 účet pro ČřB li - částka 45.350.509,06 Kč ,
souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0013 k témuž datu, bankovní výpis č.
2013/35;
KB a.s. č.ú. 94-2603140247/0100 projektový účet pro ČřB I - částka
75.329.438,38 Kč souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0014 k témuž datu,
bankovnl výpis č. 1 ze dne 23.1.2014;
Č N B, č.ú . 94-4518851/0710 CZK - částka 322,48 Kč souhlasí s účetním
zůstatkem AÚ 231 0020 k témuž datu, bankovn I výpis č. 13;
ČS a.s., č.ú . 0005460532/0800 - částka 886 , 13 Kč souhlas! s účetn ím zůstatkem
AÚ 231 0018 k témuž datu, bankovnl výpis č. 2 .

Úvěrový účet

KB

a.s.,

č.ú.

27-4470381547/0100
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podnikatelský

úvěr

-

částka
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163. 733.333,24 Kč, sou111as1 s účetním zůstatkem Aů 451 01 oo ověřeno na
bankovní výpis č. 12 ze dne 31.12.2013;
čs a.s., č.ů. 004043-004, úvěr črs li - častka 10.000 Kč , souhlasí s účetn ím
zůstatkem Aú 451 0300 ověřeno na bankovní výpis č. 2 ze dne 31.12.2013.
Evidence majetku

Evidence majetku je vedena v registru majetku v programu GORDIC EMU. za
úplnost údajů odpov!dá osoba odpovědná za vedení registru. Majetek SOMV
pořízený v rámci projektu Čistá řeka Bečva Je současně evidován samostatně dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích . Majetek je odepisován
v souladu s ČÚS č. 708. Zbytková hodnota majetku Je stanovena na 1 %
pořizovací ceny.

Evidence
poh.edávek

Je vedena podle členů SO MV a doložena v rámci inventarizace (splátkové
kalend áře).

SO MV vykazuje k datu 31 .12.2013 dlouhodobé pohledávky v hodnotě O Kč a

krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 315.322.085,47 Kč, z toho:
Sú 348 pohledávky za ůzemn!mí rozpočty - častka 289.708.117 Kč, jedná se o
poh ledavky za p řfspěvky sdružených obcí ze smluv črs li.etapa dle splátkového
kalendáře na obdobf 2014 - 2024 (tato částka má charakter dlouhodobé
pohledávky);
S ů 388 dohadné účty aktivnf - čás tka 25.395.402,17 Kč , dohadná položka
k zúčtování dotace FS+SFŽP v hodnotě vykonaných prací v r. 2014 - projekt
Crs 11:
Sú 377 ostatnf krátkodobé pohledávky - hodnota 218.566 , 30Kč je hodnotou
DPH na vstupu z faktur ke ZPD v roce 20 13, přija tých a uplatr"lovaných v r. 2014.
Evidence závazků

Evidence závazků je vedena v knize došlých faktur a v rámci inventarizace.
SO MV eviduje k datu 31 .12.2013 dlouhodobé závazky v hodnotě
185.124.867,64 Kč , z toho dlouhodobé úvěry v hodnotě 163.743.333,24 Kč na
Sú 451 , viz pfsemnost „Smlouvy o přijetí úvěru" a částka 21 .381 .534.40 Kč na
Sú 472 dl. přijaté zálohy na transfery ČřB li. od SFŽP.
Celkova hodnota krátkodobých závazků k datu 31.12.2013 je 10.592.478,30 Kč,
v tom
SÚ 321 dodavatelé - Mstka 7.202.783,30 Kč je tvo řena závazky vzniklými v r.
2013 a splatnými v r. 2014 - doloženo soupisem a kopiemi dok ladů ;
Sú 331 zaměstnanci - částka 133.781 Kč, mzdy 12/2013,doloženo rekapitulacf
mezd za 12/2013;
Sů 336 ZP a SP- částka 78.986 Kč ke mzdám 12/2013, doloženo rekapitulaci
mezd za 12/201 3;
SÚ 342 DPFO - částka 23.679 Kč ke mzdám 12/2013, doloženo rekapitulaci
mezd za 12/2013;
SÚ 343 DPH - částka 1.337.039 Kč, závazek z DPH za 11 ,12/2013, doloženo
dar"lovým priznán!m;
Sů 389 dohadné účty pasivní - částka 1.816.21 0 Kč dohadná položka k OPPO
za r. 2013.

Jnventurn! soupis .
majetku a závazků

SO Mikroregionu Vsetinsko provedlo řádnou inventarizací majetku ,a závazk ů
k rozval1ovému dni 31.12.2013. ůčetni jednotka sestavila Plán inventur na rok
2013 , kterým jsou stanoveny lhůty a rozsah inventarizačních činnosti a složení
hlavnf a 3 dí l čích inventarizačn ích komisi. Proškolení členů IK a pracovn iků dne
1.10.2013 je doloženo prohlášením s prezenčn í listinou. Inventarizace proběhla
v terminu od 1.10. 2013 do 27.1.2014. Prvotní inventura HM (SŮ 021, 022, 028,
031 a 069) byla proveoena dne 20.12.2013, doloženo prvotn l ínv. soupisy č . 2, 3
a 4. Rozdílová inventura u těchto inv. položek bylél provedena 27.1.2014, je
doložena dodatečným i inv. soupisy č. 1 a 2.
I nventari zační zpráva byla HIK zpracována dne 27.1.2014. Z ínv. zprávy vyplývá,
že inventarizace proběh l a v souladu s platnými předpisy a nebyly zjiště n y
in ventarizač ní ani zúčtovatel né rozdíly. Inventarizace pozemků je doložena
tiskovou sestavou KN „Vlastnictví s čís l y parcel" ze dne 20.12.20 13.
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Kniha došlých
faktur

Evidence došlých faktur je vedena v elektronické podobě v IS GORDIC. SO MV
eviduje došlé faktury pod le věcné přís l ušnosti fakturovaných čin ností odděl eně ve
3 čísel ných řadách, se strukturou čís l a RR1XXX pro provozní náklady SOMV,
RR2XXX pro náklady projektu ČřB I a RR3XXX pro náklady projektu ČřB li.
Celkem bylo k datu 31 .12.2013 přijato 109 faktur v čís . řadě 131001 - 131109, 32
faktur v číselné řadě 132001 - 132032 a 54 faktur v číselné řadě 133001 133054.

Kniha odeslaných
faktur

SO MV vydalo v r. 2013 12 faktur v číselné řadě 21300 1 - 213012. Faktury jsou
založeny v samostatné složce.

Mzdová agenda

SOMV má uzavřenou pracovní smlouVL1 na dobu neurčitou s pěti zaměstnanci.

Pokladní doklad

Při dí l čím přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady 300001 - 300136 (ledenríJen). Pri konečném prezkoumání byly kontrole podrobeny pokladnf doklady
300137 až 300171 (listopad- prosinec).

Pokladní kniha
(den ík)

Vedením pokladn f knihy byla v kontrolovaném obdobf pověřena p. Ing. Zdenka
Mynářová. Pokladnf kniha Je vedena v PC, měslčně uzavfrána a zakládána spolL1
s doklady. Pokladní limit Je stanoven ve výši 11 .000,- Kč. Za období leden prosinec 2013 evidováno 171 záznamů o příjmech a výdajích pokladnf hotovosti,
které jsou čfs l ovány společnou číselnou radou v rozsahu 1 - 171, zaúčtováno úč.
pekl. doklady č. 300001 - 300171 . Zůstatek pokl. hotovosti k datu 31.12.2013 má
dle pekl. knihy hodnotu O Kč a odpovídá Sů 261 .

Příloha

Kontrolován výkaz sestavený k datu 31.12.2013 s datem sestaven i 17.2.2014.

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2013, datum sestavení 17.2.2014,
s hodnotou aktiv brutto je 1.725.294.514 Kč, hodnotou netto 1.535.872.885,90
Kč, hodnotou korekce 189.421.628,1O Kč. Korekce je tvořena oprávkam i k Sú
018 v hodnotě 24.978,08 Kč, k Sú 019 v hodnotě 4.951 .589 Kč, k Sú 021
v hodnotě 103.053.297 Kč , k Sů 022 v hodnotě 80.969.710.47 Kč, k Sů 028
v hodnotě 422.053,55 Kč . Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. Výsledek
hospodařeni k datu 31 .12.2013 v rozvaze na Sú 493 má hodnotu
25.055.572,48 Kč.
Výsledek hospodařeni minulých let v hodnotě
90.676.21 1, 11 Kč je zachycen na Sú 432. SOMV je plátcem DPH .

Účetn í doklad

Při dllčfm přezkoumáni byly kontrole podrobeny doklady 132001 - 13201 7 (došlé
faktury ČřB I), 133001 - 133022 (došlé faktury črs li), 131036 - 131088 (provoz
SOMV) včetně účtováni jejich úhrady. Při konečném přezkoumáni byly kontrole
podrobeny doklady 133023 - 133054 , 131089 - 131109 (provoz SOMV), 139001
- 139009 (poukazy) včetně účtováni jejich úhrady, dále doklady t . 132018132032(došlé faktury ČřB I) a doklady č. 213001 - 213012 (vydané faktury).
Porovnání se smluvními podmínkami pro r. 2013 u nájemce VaK Vsetfn , a.s.:
Smlouva o provozu vodohospodáťského majetku a náj mu vodohospodářského
majetku, o správě vodohospodářského majetku a o rozvoji vodohospodářského
majetku pro veřejnou potřebu č. VaK/58/2009 ve znění Dodatku é. 6.
schváleného radou SO MV dne 11 .12.2012, úči nného od 1. 1.2013. Dodatkem se
stanovuje minimální ročni nájemné 35.350.000 Kč bez DPH.
Kontrolou vystavenych faktur č. 213001, 213004, 2-13007 a 2130012 , vždy
fakturováno 8.837.500 Kč (bez DPH), bylo ověřeno dodržení smluvnfch
podmínek.

Účetnictví ostatní

SOMV stanovilo VH dne 4.6.2013 revizní komisi orgánem schvalujfcfm účetn f
Revizní kom·se schválila dne 26.9.2013 účetní závěrku za r. 2012
sestavenou k rozvahovému dni 31 .12.2012.
závěrku.

Výkaz pro
hodnocení plnění

Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu Fin 2 -12 M sestaven k 31. 12.2013 (datum
zpracováni 3.2.2014). Hospodařeni viz tabulka.

rozpočtu
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FIN 2-12M
v Kč
Nedaňové oříimv

Kapitálové ~
Přijaté transferv
Příimv celkem
Běžné vvdaie
Kapitálové vvdaie
Výdaje celkem
Financováni

Schválený

Upravený

rozoočet

rozoočet

43 488 000,00
31 797 000,00
75 285 000 00
24 300 000 00
147 979 000,00
172 279 000,00
96 994 000,00

43 488
111
65 795
109 394
24 973
83 049
108 022
-1 371

Plnění rozpočtu

000 00
000 00
354,00
354,00
100,00
354,00
454 00
900 00

43 602 128, 11
110454,00
65 791 742 40
109 504 324,51
16 672 241 ,05
28 948 297 77
45 620 538 82
-63 883 785,69

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz zisku a ztráty k datu 31 .12.2013, datum sestavení 17.2.2014,
vykazuje náklady celkem v hodnotě 45.092.352,01 Kč, výnosy celkem v hodnotě
70.147.924,49 Kč. Vykázaný výsledek hospodarenl po zdaněn i v hodnotě
25.055.572,48 Kč a odpovídá údaji v rozvaze na SŮ 493. SO MV neprovozuje
hospodárskou činnost odděleně účtovanou v AE.
Smlouva o
vytvorení
dobrovolných
svazků obcí
Stanovy a
osvědčeni o
registraci
dobrovolných
svazků obcí

Dne 17. prosince 1999 byla sepsána Zakladatelská smlouva o vytvořen i
zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení obci Mikroregionu
Vsetfnsko.

Činnost sdružení upravuji Stanovy "Sdružení obci Mikroregionu Vsetlnsko".
Orgány sdruženi je Valná hromada, Rada Mikroregionu, Revizni komise.
Sdružení se zakládá na dobL1 neurčitou a zrušuje se rozhodnutím valné hromady,
a to nejméně 3/5 většinou všech čl enů valné hromady.
Dobrovolný svazek obcí Sdruženi obcí Mikroregionu Vsetrnsko je zapsán
v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného u Krajského úl'adu
Zlínského kraje. Zápis do registru byl proveden Okresním úfadem Vsetin dne

19.1.2000.
Č leny sdružení jsou v roku 2013 obce Bystřička , Dolní Bečva, Francova Lhota,
Halenkov, Horní Bečva , Horní Lideč, Hošťálková , Hovězí , Huslenky, Jablůnka,
Janová. Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Liptál, Lhota u
Vsetina, Lužná, Malá Bystřice, Mikul ůvka, Nový Hrozenkov, Prlov, Pržno,
Ratiboř, Rožnov pod Radhoštěm , Růžďka , Seninka , Střelná, S:řitež nad Bečvou ,
Študlov, ůstl, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Meziříčí , Velké
Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová , Zděchov, Z u bři, Poličná (od
4.6.2013), Krhová (od 4.6.2013).
Změna Stanov SO MV - Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetinsko byly
schváleny zasedáním valné hromady dne 24.1 .2003, změny stanov schváleny
k datu 7.3.2005, k datu 4.6.2008, k datu 7.6.2011 , k datu 30.6.20 12 a k datu
4.6.2013 (stanoveni orgánu schvalujícího účetní závěrku SOMV). Změnou stanov
k datu 7.6.2011 byl zrušen bez náhrady bod 5. Čl. VI. Hospodařeni sdruženi
definující hospodái'skou činnost sdružení. Důvodova zprava k této změně
odkazuje na definici hlavní činnosti v Čl. IV stanov SOMV.

Smlouvy a dalšl
materiály k přijatým
účel ovým dotaclm

SOMV uzavřel o dne 30.10.2013 Smlouvu č. 10051451 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ve výši 46.176.504,76 Kč účelově určené výhradně na spoluflnancováni
akce „Čistá řeka Bečva li".
Smlouva rovněž konstatuje, že akce bude
financována rovněž z prostředků SR, které maj í být kryty prostfedky z rozpočtu
EU, z Fondu soudržnosti, v hodnotě max. 785.000.581 Kč (Rozhodnutí MŽP ČR
o poskytnutí dotace, ev.č. EDS/SMVS/115D112000560).
SO Mikroregion Vsetínsko k 31 .12.2013 obdržel prostředky úče l ově určené
dotace: ŮZ 90877, pol. 4213 - inv. dotace v hodnotě 1.187.8€3,01 Kč , čerpáno
v roku 2013 ve výši 338.777 ,83 Kč;
ŮZ 15825, pol. 4216 - inv. dotace v hodnotě 20.193.671 ,39 Kč, čerpáno v roku
2013 ve výsi 5.759.223,21 Kč.

Smlouvy nájemní

SOMV uzavřelo dne 4.3.2013 Dodatek č. 6 ke sm loL1vě o nájmu č. VaK/50/2007
o nájmu prostor kanceláří SO MV ze dne 27 .4.2007. Dodatkem se mění výše
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nájemného pro r. 2013 (čl. 3, odst. 3.1.) na částku 1.220,11 Kč/m2/rok a mění se
text ustanoveni čl. 3, odst. 3.6. , kterým jsou definovány podmínky a proces
každoroční úpravy výše nájemného v závislosti na roční míře inflace.
Pronajímatel fakturuje nájemné měsíčně v částce 21.128 Kč plus 21 % DPH, což
je v souladu s podmínkami Smlouvy pro r. 2013 (např. dokl. 131053, 131044... ).
Smlouvy o dllo

SOMV uzavřelo dne 6.5.2013 Smlouvu o dílo se zhotovitelem Jančá lek s.r.o.
s předmětem plnění : Vypracováni aktualizace finančně ekonomické analýzy
projektu „Cistá řeka Bečva li" v terminu do 31 .7.2013. Cena díla je stanovena
v částce 79.000 Kč + 21 % DPH, což je celkem 95.590 Kč. Uvedená Smlouva
byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 30.7.2013 v ustanoveni čl. IV b} - term ín
plnění se měni na datum 30.9.2013, a v čl. VI . d) - definice nákladú vyňa tých
z ceny.
Provedené dilo bylo zhotovitelem fakturováno dokl. č . 133040 a
uhrazeno dne 24.10.2013 (výpis ČSOB č. 2013/27) v rozsahu podmínek
Smlouvy.

Smlouvy o přijeti

SO MV eviduje na SŮ 451 podnikatelský úvěr poskytnutý KB a.s. Hodnota
počátečniho zůstatku nesplacené jistiny k datu 1.1.2013 byla 184.199.999,92 Kč,
hodnota k datu 31 .12.2013 Je 163.733.333,24 Kč , což souhlas! s hodnotou
v účetní evidenci na Aů 451 0100 a s hodnotou na bank. výpise k témuž datu .
Vroce 2013 bylo k datu 31 .12.2013 celkem uhrazeno na splatkách Jistiny
20.466.666,68 Kč, což odpovidá hodnotě položky 8124 ve výkaze Fin 2- 12 M
k témuž datu .
Rada Sdružení na jednánl č. 19 dne 22.4.2013 schválila smlouvy o úvěru a
pověťila osoby kompetentni dle platnýcl1 Stanov k jejich podpisu :
Smlouva o úvěru č. 228/13/LC D s poskytovatelem Cs a.s., na financováni
projektu čistá řeka Bečva li v objemu finančn ich prostředk ů až do výše
240.000.000 Kč úče l ově určených k přek l enutí časové prodlevy mezí úhradou
závazků vůči dodavatel ům financovaných z vlastních zdrojů a příjmem finan čn ích
prostředků pro financování projektu od obci. Termin čerpání je stanoven do
31.5.2015 včetn ě. Finanční prostredky budou spravovány prostřednictvím b.ú.
klienta u Cs a.s., č.ú. 5460532/0800. ůvěr bude splácen formou pravidelných
čtvrtletních splátek ve výši podle splátkového kalendáře , 1. splátka bude
zaplacena dne 31.7.2015, poslední splátka dne 30.4.2025, s možnosti
mlmorádné splátky. ůvěr je zajištěn Ručitelským závazkem - ručitelé (obce) jsou
vyjmenovány v úvodním ustanoveni Smlouvy. Smlouva byla podepsána dne
30.4.2013. K datu 31.12.2013 byly čerpány úvěrové prostředky v hodnotě
10.000 Kč. Závazek Je vykázán v účetnl evidenci na AŮ 451 0300, čerpáni je
vykázáno ve výkaze FIN 2-12 Mna položce 8123.

úvěru

Smlouva o úvěru č. 229/13/LCD s poskytovatelem ČS a.s., na financováni
projektu Č i stá řeka Bečva li v objemu finančních prostředků až do výše
120.000.000 Kč účelově určených k pFeklenutí časové prodlevy mezi úhradou
závazků vůči dodavatelům financovaných z OPŽP
a příjmem finančnich
prostředkú pro financování projektu z dotace OPŽP a případných dalšich
nepředvídaných událostí ve financování projektu. Termín čerpání je stanoven do
31 .7.2015 včetně. Finančni prostředky budou spravovány prostřednictvím b.ú.
klienta u ČS a.s., č.ú. 5460532/0800. Termín splatnosti je smluvně stanoven do
31 .12.2015 včetně s možností dllči I jednorázové úhrady pfed termínem
splatnosti. Ůvěr je sjednán bez zajištění. Smlouva byla podepsána dne
30.4.2013. K datu 31 .12.2013 nebyly úvěrové prostředky čerpány .
Smlouvy ostatni

SOMV na straně mandanta uzavřelo dne 22.4.2013 Smlouvu mandátní, č .
smlouvy mandantáře 2011060S, s mandatářem , společností MCI SERVIS s.r.o.
Předmětem smlouvy je výkon zadavatelských činností dle § 151 odst.1 zákona č .
137/2006 Sb. a prováděcích pi'edpisů v platném znění na veFejné zakázce
„Doplněni projektové dokumentace Čistá řeka Bečva li". Odměna mandatáře je
stanovena čl. VI II. odst. 1 Smlouvy ve výši 20.000 Kč plus 21 % DPH, celkem
částka 24.200 Kč a v odst. 5 Jsou definovány podminky navýšení odměny .
SOMV na straně mandanta uzavřelo dne 10.10.2013 Smlouvu mandátní, č.

6

Klasifikace: chráněný dokument

smlouvy mandantáře 2013119P, s mandatarem, spo l ečností MCI SERVIS s.r.o.
Předmětem smlouvy je výkon zadavatelských činnostf dle § 151 odst.1 zákona č .
137/2006 Sb. a prováděcfch předpisů v platném znění na veřejné zakázce „Cistá
řeka Bečva 11· A - opravy komunikacf a ostatní stavby", "Cistá řeka Bečva 11- B opravy komunikacf a ostatní stavby" a ,,Čistá řeka Bečva li- C - opravy
komunikacf a ostatní stavby" . Odměna mandatáře Je stanovena čl. VIII . odst. 1
Smlouvy ve výši 63.000 Kč plus 21 % DPH. celkem částka 76.230 Kč a v odst. 5
jsou definovány podmínky navýšeni odměny .
z těchto uzavřených smluv nevznikly k datu kontroly piatebnf povinnosti.
Mandátní smlouva č. 2010090P ze dne 14.2.2011 (Zpráva č. 362/2012/K ~ o
výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012} - závazek z této Smlouvy
k podprojektu A - Cistá řeka Bečva l i byl ve výši 39.325 Kč včetně 2 1% DPH
vyfakturován dokl.č. 133030 a uhrazen dne 27.8.2013 (bank. výpis ČSOB č.
2013/35).

Č istá řeka Bečva li - úvěr k zajištěni projektu:
SOMV lJ Zavře l mandátnf smlouvu s MCI SERVIS s.r.o. k výkonu zadavatelských
činnosti. Otevrené řízeni dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách .
Jedná se o nadlimitnf veřejnou zakázku na dodávku služeb.
Předmětem zakázky je poskytnutf
Investičního úvěru max. ve výši
240.000.000 Kč, který bude použit na financováni časového nesouladu mezi
proplacením části daňových dokladů zhotov itelů financovaných z vlastnfch zdroj ů
SOMV a poskytnutím dobrovolných příspěvku na realizaci projektu ČřB l i od obci
a poskytnut[ přechodného úvěru max. ve výši 120.000.000 Kč , který bude použit
na financován[ případn ého časového nesouladu mezi proplacením části
daňových dokladů z hotovitelů financovaných z Operačnlho programu .Životního
prostředí (OP.LP} a proplacením dotace z OPŽP a I přlpadné další
nepředvidateln é události ve financován[ projektu. Období predpokládaného
čerpáni in vestičního úvěruje 31.7.2013 do 31.5.2015.
Základními hodnotfcfmi kritérii je: výše přirážky v % p.a. k 1 M PRIBORu u
i nvesti ční ho úvěru (váha 50 %}, absolutní výše před pokládaných nákladu na
úvěry s vyjfmkou sankcí (váha 30 %), sankce souvisejíc[ s poskytnutrm
in vestičního ůvěru (váha 10 %}, výše přirážky .v % p.a. k 7 D PRIBORu u
přechodného úvěru (váha 10 %}.
Předpok l ádaná hodnota veřejné zakázky je 34,5 mil. Kč vč. DPH. Oznámení o
zakázce bylo dne 20.12.2012 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Dne
15.1,2013 byla uveřejněna ve Věstníku změna , která se týkala l hůty pro podani
nabfdky. Cenovou nabídku zpracovaly dvě banky. Dne 28.3.2013 hodnotící
komise vyhodnotila nabídku ČS a.s. jako nejvhodnější.
Č istá řeka Bečva li - A:
Ůřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 15.11 .2012 správní řízeni ve
věci veřejné zakázky "Čistá řeka Bečva l i - A". Dne 16.5.2013 Ů řad pro ochranu
hospodářské soutěže správnf řízen[ zastavil, neboť navrhovatel - Zlínstav a.s.
vzal svůj návrh ze dne 13.11 .2012 zpět. Dne 25.6.2013 byla uzavřena smlouva
s vybraným uchazečem na výše uvedenou zakázku za cenu díla 437.469.656 Kč
(bez DPH). Cena odpovfdé ceně soutěžn i z výběrového řfzeni.

Dokumentace
k verejným
zakázkám

a

Rada SOMV dne 8.8.2013 schválila směrn ici pro zadéváni veřejnych zakázek.
Směrnice nabyía platnosti a úči n nosti dnem schválenf.

Zápisy z jednán f

Kontrolovaného období se týká usnesen i z jednání Rady Sdruženi obci
Mikroregionu Vsetfnsko (SOMV) č . 15 ze dne 30.1.2013, č. 16 ze dne 4 .3.2013, .č .
17 ze dne 13.3.2013, č. 18 ze dne 2.4.2013, č.19 ze dne 22.4.2013, č . 20 ze dne
30.4.2013, č.21 ze dne 23.5.2013, č. 22 ze dne 4.6.2013 , č.23 ze dne 8.8.20 13,
č. 24 ze dne 4.9.2013, č , 25 ze dne 11.9.2013, č . 26 ze dne 7.10.201 3, č. 27 ze
dne 4.11.2013, 28 ze dne 13.11.2013, 29 ze dne 18.11.2013 , 30 ze dne
16.12.2013.

Vnitřní p ředpis
smě-nice

orgánů

dobrovolných
svazků obcf
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Dále byly kontrolovány zápisy z jednání Reviznl komise SOMV ze dne 22.2.20 13,
ze dne 6.5.2013, ze dne 27 .5.2013 , ze dne 29.7.2013, ze dne 26.9.20 13, ze dne
16.12.2013 a usneseni z Valné hromady SOMV. která se uskuteč n i la dne

4.6.20 13.

B.
I.

Zjištěni
Předmět přezkoumán í,

u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) pl nění přfjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnlch
operaci, týkajlcícl1 se rozpočtových prostredků .
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm . b) fi nančnl operace, týkajlcí se tvorby a použití peněžnich
fondů . SO MV nevytváří.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) naklady a výnosy podnikatelské činnosti územn lho
celku . SO MV nepodniká.
Zakon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm. d) peněžní operace; týkajlcl se sdružených prostředků
vynakládaných na zakladě smlouvy mezi dvěma a vice územnlmi celky, anebo na základě smlouvy
s j inými právnickými nebo fyzickými osobami. SO MV nesdružuje.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm. e) finančnl operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictv L
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 pfsm. f) hospod aře n i a nakladánl s prostredky poskytnutými z
Národnlho fondu a s dalšlmi prostredky ze zahraniél poskytnutými na záklacě mezinárodnlch
smluv.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyú čtován i a vyporádánl fin ančnlch vztahů ke státnfmu
rozpočtu , k rozpočtům krajů , k rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státnlm fondům a k dalšlm
osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 plsm. a) nakládání a hospodaren í s majetkem ve vlastnictvl
územního celku.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 plsm. b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nímž
hospodaří ůzemnl celek. SO MV nenakládá.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 plsm. c) zadáván í a usku tečňování veřejn ých zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právnlho predpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládárl s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ruéenl za závazky fyzických a právnických osob. SO
MV neručí.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavováni movitých a nemovitých věc i ve prospěch
tretfch osob. SO MV nezastavuje.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 plsm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územnlho celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 p fsm. h) účetnictví vedené územnfm celkem.

li.

Při dl/čim přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny

chyby a nedostatky.

Ill. Při konečném
přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení§ 1O odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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C.
I.

Závěr
Odstraňování chyb a nedostatků

Pli pfezkoumánl hospodařeni za předchozí roky nebyly ziištěnv chyby a nedostatky, ptlpedně tyto
chyby a nedostatky byly napraveny.

JI. Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí Sdruženi obci Mikroregionu
Vset/nsko za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 pfsm. a) zákona

t. 420/2004 Sb.].
Ill.

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

IV. Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí Sdruženi obci Mikroregionu
Vsetlnsko za rok 2013

Byly zjištěny dle§ 10 odst. 4 pism. b) následující ukazatele:
a) podfl pohledávek na rozpočtu územního celku

37,50 %

b) podfl závazku na rozpočtu územního celku

26,70 %
0,00 %

c) podll zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
dne 4. dubna 2014

')

Ing . Antonin Putala

ti '

.• " \....,\., ............................................
...........................Í!l,<,,\1
....,<'..........

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni

podpis

Ing. Svatava Čurdová
kontrolor
Tato zpráva

podpis

o výsledku

přezkoumání

hospodařeni

obsahuje

i výsledky

konečného

dfléfho

přezkoumán í.

Ing . Jaromir Kudlik, předseda rady dobrovolného svazku obcí Sdruženi obci Mikroregionu
Vsetrnsko, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodaři l s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzickych a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý
majetek, neuzavFel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni
k závazku a smlouvu o sdruženi , nekoupil ani neprodal obligace, uskutečnil pouze vefejné zakázky
malého rozsahu(§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.).
Ing. Jaromír Kudllk, předseda rady dobrovolného svazku obci Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetfnsko, se dnem seznámení s rávrhem zpravy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné
stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předáni návrhu zprávy a požádal o předáni konečného znění
zprávy o výsledku prezkoumánf hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při
schvalován! závěrečného účtu .
Zprávu prevzal a s obsahem byl seznamen

Ing. Jaromir Kudllk
pi'edseda rady

podpis

1 x obdrží: Sdruženi obcí Mikroregionu Vsetinsko
1 x obdrží: Krajský úřad Zllnského kraje, odbor Kancelář ředitele , oddělení kontrolní
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