
Zpráva Revizní komise SOMV za rok 2013 

Revizní komise SOMVzasedala v roce 2013 celkem šestkrát. Při jednání postupovala podle 

schváleného Plánu kontrolní činnosti pro rok 2013. 

Revizní komise na svých zasedáních provedla kontrolu zákonnosti a činnosti Rady SOMV. Rada SOMV 

zasedala v roce 2013 celkem 16 krát. Všechna zasedání jsou zdokumentována s platným, 

podepsaným usnesením a příslušnými podklady pro jednání. RK doporučila kanceláři SOMV 

vypracovat a Radou schválit „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu". Směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek byla schválena Radou SOMV dne 8.8.2013. 

Na svém zasedání v srpnu 2013 doporučila Radě SOMV dopracovat a zdokumentovat důs ledky 

související se squeez out a fůzí společnosti VAK Vsetín, a.s ., tak aby bylo dopracování provedeno před 

právními úkony směřujícími k fůzi společnosti. Splnění tohoto doporučení RK neobdržela. 

RK schválila 26.9.2013 Účetní závěrku za rok 2012. Účetní závěrku za rok 2013 bude RK schvalovat 

dle platné „Směrnice pro schvalování účetní závěrky SOMV." 

Další připomínky RK, jsou uvedeny v zápisech z jednání RK. 

RK se seznámila s provedenou inventurou majetku a Inventar izační zprávou za rok 2013. Inventury 

proběhly v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Inventury proběhly v 

řádném termínu, doklady k inventarizaci jsou evidovány a řádně podepsány členy inventarizační 

komise. 

Revizní komise projednala Závěrečný účet za rok 2013 a Zprávu č. 497 /2013/KŘ o výs ledku 

přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, za rok 2013, provedenou 

Kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 4.4.2014. V závěru Zprávy se 

konstatuje že : 

Při přezkoumání hospodaření OSO Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ze rok 2013 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 

420/2004 Sb., 

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

Při přezkoumání hospodaření OSO Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2013 

Byly zjištěny dle§ 10 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 

37,50 % 

26,70 % 

0,00% 



Revizní komise SOMV doporučuje Valné hromadě schválit Závěrečný účet SOMV za rok 2013 a 

Zprávu č. 497/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2013, která tvoří přílohu 

závěrečného účtu, a to bez výhrad. 

Ve Vsetíně dne 12.5.2014 
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