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A.

Přezkouman é

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

chráně ný

dokument

písemnosti

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu SMR na rok 2014 je zpracován pro § a pol. Celkové př ljmy ve
výši 1 668,5 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 1 656,6 lis. Kč, navýšení zůstatku na
ZB Ú o 11 ,9 tis. Kč. Zveřejněni doloženo pro všechny sdružené obce v zákon né
lh ů tě.

Rozpočtová

Na zasedání Valné hromady SMR dne 13.2.2014 bylo schváleno rozpočtové
1/2014 (povýšení výd ajů o 7.400 Kč , pol. 81 15).
Na zasedání Valné hromady SMR dne 29.4.2014 bylo schváleno rozpoč tové
opatře ni č. 2/2014 (povýšeni výdajů o 31.000 Kč, pol. 8115).
Na zasedánl Valné hromady SMR dne 11 .6.2014 bylo schváleno rozpočtové
opatře ni č. 3/20 14 (povýšení výdajů o 26. 100 Kč, pol. 8115).
Na zasedánl Valné hromady SMR dne 9.9 .2014 bylo schváleno rozpočtové
opatřeni č. 4/20 14 (povýšení příjm ů o 2. 166.400 Kč, povýšení výdajů o 2. 137.800
Kč , pol. 81 15).
Na zasedán l Valné hromady SMR dne 25. 11 .2014 bylo schváleno rozpočtové
opatřeni č. 5/2014 (po nížení výdaj ů o 29. 100 Kč, pol. 81 15).
Na zasedánl Valné hromady SMR dne 18.12.2014 bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 6/2014 (ponlžení přijmu o 283.400 Kč, pol. 811 5).
opa tře ní č.

opatření

Rozpočtový

výhled

SMR má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2019.

Schválený rozpočet Rozpočet SMR na rok 2014 byl schválen na zasedání Valné hromady SMR
konané dne 12. 12.2013.
Závěrečný účet

Valná hromada SMR na zasedánl dne 11.6.2014 vyslovila souhlas s cel oročním
hos podařenlm SMR za rok 201 3 bez výhrad . Valná hromada SMR schválila
závěrečný účet.
Zji štěni :

Schází doloženi zveřejněni pro obec Valašskou Bystřici.
Bankovní výpis

Stav prostředků ZB Ů ke dni 31.12.2014 :
KB č. ú . 94-2780770207 ve výši 543.081 Kč byl ověřen na el. výpis transakci za
obdob! 1.12. - 31.12.2014, poří ze ný dno 4.1.2015, (/\Ú 231 0400);
Č N B č.ú. 94-9110851/0710 ve výši 164,81 Kč byl ověre n na výpis p . č . 16 , (/\Ú
231 0410).
Hodnota zů s tatku ZBÚ celkem k datu 3 1.12.2014 Je 543.245,81 Kč, což
odpovídá hodnotě SÚ 23 1 v rozvaze a hodnotě ř. 60 1O vo výkazu Fin 2-12 M
k tómuž datu . Doložen IS č. 1

Evide nce majolku

ONM (3 položky) a OH M (1 položka) Jo evidován v rámci účetn l ovidenco k SÚ
018, SÚ 019, 022 a k ú čtům oprávek SÚ 078, S Ů 079, SÚ 082 - doloženo u IS
č.2 , č . 3, č.5

doklady o poři ze nl majetku a položkovým soupisom majolku dle inv. čí sel a SÚ.
Evidence
pohledávek

Evidence

závazků

OSO SMR vykazuje k datu 31.12.2014 krátkodobó pohledávky v celkové hodno tě
3.437.778, 50 Kč, v tom :
SÚ 314 poskytnutó zálohy: čás tka 8.316 Kč doloženo IS č.8;
SÚ 335 pohledávky za za m ěst nanci : částka 8.140 Kč doloženo IS č . 13
soupisem poskytnutých záloh, vztah k IS č. 11 (záloha na mzdu za 12/2014 );
SÚ 388 dohad ný účet aklivnl : částka 3.421.322,50 Kč.
OSO vykazuje k datu 31 .12.2014 dlouhodobé závazky na SÚ 472 - dl. přijaté
zálohy na transfery: čás tka 3.50 1.255, 70 l<č - doloženo u IS č. 9, přijaté zálohy
na dotaco MLP a SF2P .
OSO vykazuje k datu 31.12.2014 krátkodobé závazky v celkové hodnotě
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138.384 Kč, v tom :
S Ů 32 1 dodavatelé: částka 8.316 Kč - doloženo u IS č.8;
Závazky z mezd za 12/2014:
SŮ 331 za městna nci : čás tka 80 .128 Kč,
S Ů 336 sociální za bezpeče ní : částka 28.415 Kč,
SŮ 337 zdravotní poji ště ní : částka 12. 179 Kč,
SŮ 342 ostatní pťímé da ně: částka 9.346 Kč - vše doloženo u IS č. 30 - č. 1 1 a
č . 1 2 vyúčtován ím mezd za 12/2014;
Inventurní soupis
majetku a závazků

OSO SMR provedlo inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2014.
Provedení inventarizace se ťídilo Plánem inventur vyd aným predsedou OSO.
Plánem inventur je stanoven rozsah a termin y provedeni inventur, jmenována
inventari zační komise a definovány jejl povinnosti. Proškolen! člo nů IK byl o
provedeno dne 20 .12.20 14, doloženo preze nčn l listinou. Inventura majetku a
závazků proběhne v období od 31.12. 20 14 do 31.1.2015. l nven tarlzačnl zpráva
byla zpracována dne 10.2.201 5, je konstatováno, že inventarizaci nebyly zj i š těny
žádné inv. rozdfl y.
Kontrolou jednotlivých plsemnostl bylo ověfe no provedeni Inventury a správnost
vyhotovení IS pro pfíslušnou inv. položku, kterou je S ů .
(Inventurní soupisy č. 7 až č. 12 obsahuíf nesprávnou slovní identifikaci
inventurní položky - S Ů závazků , pohledávek a vlastn lho kapitálu Jsou označeny
názvem inventurní položky "finančnl majetek") .
Zjištění :

Vyhl. č. 270_ 20 10 Sb., § 8, odst.(2), písm . j) - na inventurníc h soupisecl1 není
uveden okamžik pripojení podpisového záznamu.
Kniha došlýc h
faktur

Evidence došlých faktur je vedena ručně v KD F formou chronologicky ra zených
s uvedením evid . č í s la dokladu , data prijetí, splatnosti a úhrad y, názvu
dodavatele a specifikace nakupované činnosti a částky k úhradě. Za období
leden - prosinec 2014 bylo prijato 29 faktur evidovaných a účtova ných v číselné
rad ě 20001 - 20029 .

Kniha odeslaných
faktur

Kniha vystavených faktur eviduje k datu 31.12.2014 vystaveni 17 faktur obclm
(čísel ná rada 40001 až 4001 7) za náklady na školen!, náklady na projekt
"Studie".

Pokl adní kniha
(denlk)
Pr floha

Neprovádí fina nč nl operace v hotovosti, nenl vedena pokladnl kniha.

zá p i sů

Kontrolována pťflo ha sestavená k datu 31.12.2014, okamžik sestaveni dne
16.2.201 5.

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2014, okamžik sestaveni-datum
tisku dne 15.2.201 5. Vyk ázána aktiva k uvedenému datu v hodnotě brutto
6.487.229,11 Kč , netto 6.248 .395,98 Kč, hodnota korekce jo 238.833, 13 Kč a Je
tvorena o právkami k DM. Hodnota pasiv Je rovna hod notě aktiv netto.
Hodnota výsledku hos podaroní k uvodonému datu vykázaná v r. C .111.1 Je
18 1.300 ,22 Kč .

Ů četnl doklad

Kontrola dokl adů 40001 - 40017 (vystavené faktury) , 20001 - 20029 (pťljaté
faktury) , 91001 - 91003, 10001 - 10 181 (bank. účet) , 11001 - 11 023 (bank. účot
CNS).
Zjištění :

Doklad 20029 - Zálohová faktura na ubytování v term lnu 14.1.201 5 až 18.1.2015
v čás tce 300 EUR. Ůčtová n o chybně MD 314 0 100/ O 321 001 0 částka 8.3 16 Kč.
Doklad 10071 - Vypl acená záloha za práci na OPP ve výši 7.820 Kč. Ůčtováno
chyb ně jako o pohledávce MD 335/ O 231 (správně MD 331 ).
Ů četn ictví ostatní

SMR hospod a ťí pouzo v rámci rozpočtu . SMR noplnl zťi zova telskó fu nkce vůči
zrízené organizaci. SMR neprovádí peněž nl operace v hotovosti - nenl vodona
pokladnl knih a, nenl účtová no ve vztahu k S ů 26 1. SMR novytvárl fondy. SMR
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nesdružuje prostředky . SMR k 31.12.2014 hospodařil bez úvěru , půjček . Pro
nákup za hotovost, byly vybrány peníze z bank. účtu platební kartou. Výdej u
bank. účtu je dolože n paragony.
Výkaz pro
hodnocení

p lnění

rozpočt u

Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaven k 31 .12.2014
z racováno 4.2.201 5 . Hos odaře ní dle tříd RS) vi z tabulka.
Pln ě n i rozpočtu
Výkaz FIN 2 - 12 M
Rozpočet
Rozpoče t po
v Kč
schvále'!L_
zm ěnách
_ _ _____.__..__,____ __
1 392 1~00
1 108 700 ,00
1 108 694,01
2 442 80..Qi_50
276 400,00
2 442 800,00
3 551 4~ 51
1 668 50.!!.,00
3 55 1 500100
1 577 375,79
1 556 600,00
1 636 700,00
Kapitá lové výdaje
100 000,00
2 251 300)00
2 25 1 205100
3 828 580,79
V ' da·e celkem
1 656 600,00
3 888 000,00
277 086,28
Financování
-11 900,00
336 500,00

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31.12.2014, okamžik sestavení-datum
tisku dne 15.2.20 15. Vykazované náklady celkem mají hodnotu 1.658. 169,12 Kč,
vykazované výnosy celkem mají hodnotu 1.839.469 ,34 Kč, hodnota výslodl<u
hos podařen í je 181.300, 22 Kč a souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze
k témuž datu. OSO nevykazuje hospod ářskou činnos t evidovanou na oddělených

AÚ.
Smlouva o
vytvorení
dobrovolných
svazků obcí

Čl e ny SMR byly v rol<u 2014 m ěs to Rožnov pod Radh oštěm a obce Dolní Bočva,
Horní Bečva , Hutisko - Solanec, Prostřed ní Bečva, Valašská Bystřice, Vidče,
Vigantice, Zub ří. Orgány SMR Je Valná hromada, Rada mikroregionu , Revizní
komise.

Stanovy a

Stanovy schválené Valnou hromadou dne 21 .10.2002,
27. 11 .2013.

osvědčení

o
registraci OSO
Smlouvy a další
materiály k prijatým
ú če lovým dotacím

doplněn í

stanov dne

K 31.12.2014 SMR obdržel následující účel ově urče né dotace:
Protipovodňová studie:
ÚZ 15309 pol. 4116 v hod notě 30.600 Kč, výdaje minulého obdobf,
ÚZ 15825 pol. 4216 v hod no tě 1.810.674,25 Kč , čerpán í § 5212 pol. 611 9 s ÚZ
1.810.674,25 (Rozhodnuti MŽP).
ÚZ 9000 1 pol. 411 3 v hodnotě 1.800 Kč, výdaje minulého obdobl ,
ÚZ 90877 pol. 4213 v hod notě 106.510,25 l<č, čerpán i § 521 2 pol. 6119 s ÚZ
106.510,25 Kč (Smlouva SFŽP).
Smlouva č. 1 2 1 27641 o poskytnuti podpory ze SFŽP ČR podepsaná dno
3.4.2014 SFŽP. Předm ětem Jo poskytnuti podpory SF ve výši 297.947,50 Kč na
akci "Studie proved itelnosti k roallzaci přírodě bllzkých protipovodňových opatrení
v Mikroregionu Rožnovsko (SÚ 943) .
Rozhodnutí MŽP Č R o poskytnuti dotace ze dne 3.4.2014. Předmětem Jo
financování "Studie" (SÚ 943). Rozhodnuti postihuje financování v letech 20 13 až
201 5.

Smlouvy ostatní

Valná hromada SMR dno 9.9.2014 schválila smlouvu o výpůjčce se společností
Školnl sportovní klub.

Zápisy z jednání
orgá nů OSO

Kontrolo byly podrobeny zápisy z Jednání Valnó hromady SMR konané dno
13.2.2014, 29.4.2014, 11.6.2014, 9.9.2014, 25.11 .2014, 18.12.2014.

Nespecifikován

Valná hromada SMR dne 11.6.201'1 schválila účetní závěrk u SMR sestavenou
I< 31.12.201 3.
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Zjištění

8.
I.

chrá něný

Předmět přezkoumání,

u

něhož

nebyla nalezena chyba

či

nedostatek

č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) fina nčn í operace, týkající se tvorby a použití pe něžn ích
SMR nevytváří .
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské čin nosti územ nlho
celku. SMR nepodniká.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) pen ěž ní operace, týkajlcí se sdružených prostředků
vynakládaných na zá kl adě smlouvy mezi dvěm a a více územním i celky, anebo na zákl adě smlouvy
s jiným i právnickými nebo fyzickým i osobami .
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finančn l operace, týkaj lcí se cizlch zd roj ů ve smyslu
právních předpi sů o ú četnictví.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm. f) hos pod a ření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími pros tředky ze zahran ič í poskytnutými na zá klad ě mezinárodních
smluv.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyú čtován í a vypořád á n í fi na nčních vztahů ke státnlmu
rozpočtu , k rozpočtů m krajů , k rozpočtům obcí, k ji ným rozpočtů m , ke státnlm fond ům a k dalšlm
osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hos pod ařen i s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a h ospod ařen i s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek. SMR nenakládal.
Zákon č. 420/2004 Sb . § 2 odst. 2 písm. c) zadáváni a uskutečr"lová n í veřejných zakázek,
s výjimkou ú kon ů a postup ů přezkou m aných orgánem dohledu podle zvlášlnlho právnlho předpisu.
SMR nezadával.
Zákon č . 420/2004 Sb.§ 2 odst. 2 písm. d) slav pohledávek a závazků a nakládá ní s nim i.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. SMR

Zákon
fondů .

n e ru č í .

Zákon č. 420/2004 Sb . § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch
třetích osob . SMR nezastavuje.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizova ní věcnýc h břemen k majetku územního celku.
SMR nezřizuje .
li. Při dl/čim přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ill. Při konečném přezkoumáni hospodařeni by ly zjiš těny chyby a nedos tatky, které nemajl
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod plsmonem c):
Před m ět :

Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 2 písm. h) účetn ictví vedené úzomnlm celkem.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provád ěj I ně která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetn ictvl , ve zněn í pozd ějších předp is ů , pro ně k teré vybrané ú če l nl jodnotky.
§ 22 ú zemní celel< nedQ.f/Jj.el o/Jsahové vymezeni po/otel< rozvahy "BJl....KfjJtkodobé
pohledávky". SU 335 byl chybně použil pro poskytnuti zálohy na mzdu ve výši
7.820 Kč .
Vyhláška č. 270/201 O Sb„ o Inventarizaci majetku a závazk ů.
§ 8 Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanovenl!lm rozsa hu.
Nenl uveden
okamžik při pojeni pod pisového záznamu u inventurnlho soupisu.

Byly

zjištěny

chyby a nedostatky uvedonó v § 10 ods t. 3 pfsm. c) zákona

č.

420/2004 Sb.:

Před m ět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plněni prljmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operaci, týkaj lclch so rozpočtových prostřed ků.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vo zněn l pozdějších
předp i s ů .
§ 39 odst. 6 Návrh zá v(Jreť5.11Qho Liť5tu svazl<u obcf. vť5e([1.J .APrávy o výsledl<u

ptezkoumánf hospodatenf, ng_Qyj zvetein(Jn na úlednfch desl<ách v$och obci, které
isou ť5ten v svazku ohcl. Na úřodnl desce sdruženó obce Valašská Bystrico nebyl
zveřejně n

návrh

závěroč nóho ú čtu

OSO za rok 2013.
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Zá věr

C.

I. Odstraňování chyb a nedostatků
Pfi pfezkoumání hospodařen{ za pfedchozf roky byly zjištěn y méně závatné chyby a nedostatky,
Meré byly napraveny.

li. Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obci OSO Sdruženi Mikroregion
Rožnovsko za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedos tatků
uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 plsm. b) zákona č. 420/2004 Sb.].
Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívajíc/ v[§ 10 odst. 3 plsm. c) zákona č. 420/2004 Sb.]
c1) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujlclho
rozpočtová pravidla územních rozpočtů

Ill.

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

IV. Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obci OSO Sdruienl Mikroregion
Rožnovsko za rok 2014

Byly zj i ště ny dle § 1O odst. 4 písm. b) následujlcl ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územnlho celku

0,23 %
3,90 %
0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územnlho celku

dne 5.

června

2015

Ing. Antonin Putala
kontrolor

~;;;;;;;

pověre ný řízením přezkoum á ni

~
C ~

Ing. Svatava Č urdová

/

/tt<-/ /1 '<
.................................................................................................

kontrolor

poclpls

Zpráva o výsledku přezkoum á ní hospodarenl obsahuje I výsledky konečného dllčfho prozkoum ání.
Ing . Radim Holiš, předseda DSO dobrovolného svazku obci OSO Sdruženi Mikroregion
Rožnovsko, prohlašuje, že v kontrolovaném obdob! územnl celek nehospodarll s majetkom státu,
neručil svým majetkem za závazky íyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý
majetek, neuzavřel kupní sm louvu o koupi, s m ěnnou smlouvu a smlouvu o výp ůjčce týkajlc f se
nemovitého majetku, smlouvu o prljetl nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnu tí
dotace, sm louvu o převzetí dluhu nebo ru čite l s ké ho závazku, smlouvu o přistoupen i k závazku a
smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprod al cennó pap lry, obligace, neu s kutečnil majetkovó vklady.
Ing. Radim Holiš, před sed a OSO dobrovolnóho svazku obci DSO Sdružonf Mikroregion
Rožnovsko , se dnem seznámeni s návrhem i právy vzdal možnosti podat k návrhu , právy plsemné
stanovisko do 30- ti pracovnlch dnů od předán i návrhu zprávy a požádal o před áni konočného zn ě nl
zprávy o výsledku přezkoumáni hos poda řen i územního celku za účolorn Jojlho projednáni při
schvalováni zá věrečn ého ú čtu .

Zprávu prevzal a s obsahem byl seznámon dno 5. čorvna 201 5
Ing. Radim Holiš
před seda DSO
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Mikroregion kolnovsko

Masarykovo ná m ěstl 128
756 61 Ro!nov pod Radholtl!m
IČ: 70238642

Klasifikace: chrá ně ný dokument

1 x obdrží: DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko
1 x obdrží: Krajský ú řad Zlínského kraje, Odbor internlho auditu a kontroly,

odd ě l eni

kontrolní

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 plsm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
prijmout opatrení k ná pravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku prezkoumánl
hospodaření a podat o tom písemnou inform aci a to n ej pozděj i do 15 dnů po projednán í této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územnlho celku .
Územní celek je dále ve smyslu ustanoven i § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanoven i § 13 odst. 1 plsm. b) té hož zákona uvést l hůtu , ve které podá
prlslušnému přezkou m ávající mu orgánu plsemnou zprávu o pl n ěn i prijatých opatrení a v této l hů tě
pří s lu š nému přezkoum ávajf címu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto

povinnosti se územní celek dopustl správnlho deliktu podle ustanoveni § 14 odst.
1 plsm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uložl územnlmu celku podle ustanoveni§ 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

7

