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Klasifikace: chráněný dokument 

A. Přezkoumané písemnosti 

Druh písemnosti 
Návrh rozpočtu 

Pravidla 
rozpočtového 

provizoria 

Rozpočtová 
opatření 

Rozpočtový výhled 

Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obcí od 27.2. do 
17.3.2015. Příjmy i výdaje jsou členěny podle podrobné rozpočtové skladby. 
Výše příjmů činí 3.102.820 Kč, výše výdajů činí 1.372.700 Kč. Financování 
představuje zapojení prostředků ZBÚ ve výši 87.000 Kč a splátku půjčky ve výši 
1.817.120 Kč. 

Na 44. zasedání výboru OSO dne 8.12.2014 byla schválena pravidla 
rozpočtového provizoria Vidče a Střítež nad Bečvou na rok 2015, čerpání 
nekapitálových výdajů do výše 25 % skutečných nekapitálových výdajů roku 
2014. 

Výbor OSO dne 29.6.2015 schválil rozpočtové opatření. Jednalo se o zvýšeni 
příjmů o 50.000 Kč (stočné) a výdajů rovněž o 50.000 Kč (platba DPH). 

OSO má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2018. 

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2015 byl schválen na 49. zasedání výboru OSO dne 23.3.2015, 
příjmová část činila 3.102.820 Kč, výdajová část 1.372.700 Kč, financování 
minus 1. 730.120 Kč. 

Závěrečný účet 

Bankovní výpis 

Evidence 
pohledávek 

Evidence závazků 

Výbor OSO na svém 49. zasedání dne 23.3.2015 schválil celoroční hospodaření 
OSO a závěrečný účet OSO Vidče a Strítež nad Bečvou za rok 2014 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad. Návrh 
závěrečného účtu byl zveřejněn v obou obcich od 4.3.2015 do 20.3.2015. 

Prostředky ZBÚ k 31.12.2015 na bankovním účtu: 
KB a.s. s, č . ú. 35-7489610227/0100, dle bank. výpisu č.209 ve výši 
283.716,77 Kč (AÚ 231 0011); 
ČNB, č.ú . 94-5916851/710 CZK, dle bank. výpisu č . 12 ve výši 1.227,92 Kč 
(AÚ 231 0013). 
Součet zůstatků na bankovních účtech ve výši 284.944,69 odpovídá hodnotě 
SÚ 231 v rozvaze a hodnotě řádku 601 O ve výkaze FIN 2-12 M k témuž datu. 

Obec eviduje k datu 31 .12.2015 pouze krátkodobé pohledávky v hodnotě 
705.031 ,95 Kč na účtech : 
SÚ 311 odběratelé - hodnota 282.693 Kč (vyúčtované stočné , k pohledávce r. 
2015 vytvořena opravná položka 1.155,60 Kč) ; 
SÚ 314 kr. poskytnuté zálohy - hodnota 3.619,82 Kč (zálohy el. energie čerpačka 
Střítež , Vidče) ; 
SÚ 388 dohadný účet aktivní - hodnota 418.719,13 Kč (dohad výnosů ve výši 
záloh na stočné) . 

Dlouhodobé závazky ke dni 31 .12.2015 v hodnotě 13.804.424,76 Kč představují : 
Sú 452 - viz písemnost smlouvy o půjčce . 
Krátkodobé závazky v celkové hodnotě 517.992,21 Kč představují : 
SÚ 321 závazky dodavatelé - hodnota 204 Kč (došlé fakt. T-Mobile se splatnosti 
v roku 2016); 
SÚ 324 kr. přijaté zálohy- hodnota 418.719,13 Kč (přijaté zálohy na stočné); 
Sú 331 závazky zaměstnanci v hodnotě 1.361 Kč, SÚ 342 daně v hodnotě 
239 Kč (mzdové 12/2015); 
SÚ 343 DPH v hodnotě 38.591 Kč; 
SÚ 389 dohadné účty pasivní - hodnota 58.878,08 Kč (dohad nákladů ve výši 
záloh na energie, faktura došlá v roku 2016 za stočné náklady ve výši 
55.258,50 Kč) . 
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Faktura 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha odeslaných 
faktur 

Mzdová agenda 

Pokladní doklad 

Pokladní kniha 
(deník) 

Klasifikace: chráněný dokument 

Kontrola dokladů 201501 až 2015046 (přijaté faktury), 150001 až 150030, 
150500 až 150600 (vydané faktury) . 

OSO provedl inventarizaci majetku a závazků k datu 31 .12.2015. Průběh a 
rozsah inventarizace se řídil Plánem inventarizace, schváleným výborem OSO 
dne 9.12.2015. Proškolení členů IK proběhlo dne 15.12.2015. Inventarizační 
zpráva byla vyhotovena dne 1.2.2016. Žádné inventarizační zůstatky a rozdíly 
nebyly zjištěny . 

Kniha došlých faktur je vedena v SW GINIS, za období leden - prosinec 2015 
eviduje doklady v číselné řadě 201501 až 201546. 

Kniha vydaných faktur je vedena v SW GINIS, za období leden - prosinec 2015 
eviduje doklady v číselné řadě 150001 - 150702. 

Byla provedena kontrola výplatních lístků za období 1 - 6/2015. Nedostatky 
nebyly zjištěny. 

Kontrola pokladních dokladů 1015 až 1035, 1078 až 1096 (pokladna Střítež -
únor, září , říjen , listopad), 3045 až 3064, 3089 až 3107 (pokladna Vidče - květen , 
červen , říjen , listopad, prosinec). 

DSO vede odděleně pokladnu pro obec Vidče a pro obec Stmež nad Bečvou. 
Výbor DSO na 49. zasedání dne 23.3.2015 schválil navýšení pokladního limitu na 
50.000 Kč pro každou z pokladen. 
Pokladna Vidče: hospodařením a vedením pokladní evidence je pověřena ing. 
Veronika Gerlová. Pokl. kniha je vedena formou chronologicky řazených zápisů 
v systému GORDIC, k 31.12.2015 bylo vystaveno 107 dokladů - číselná řada 
3001-3107, zaúčtováno na AÚ 261 0980. Zůstatek pokladny k 31.12.2015 činí 
O Kč. 
Pokladna Střítež nad Bečvou: hospodařením a vedením pokladní evidence je 
pověřena paní Jana Žlebčíková. Pokl. kniha je vedena ručně v průpisové pokl. 
knize formou chronologicky řazených zápisů, společná číselná řada dokladů 
1001-1105, zaúčtováno na AÚ 261 0990. Zůstatek pokladny k 31 .12.2015 činí 
O Kč. Hodnota SÚ 261 v rozvaze odpovídá součtu hodnot zůstatků uvedených 
v pokladních knihách. 

Příloha rozvahy Kontrolována příloha sestavená k datu 31 .12.2015, odeslaná dne 15.12.2016. 

Rozvaha Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2015, odeslaná dne 15.2.2016. 
Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 227.088.669,27 Kč , netto 
210.180.201,67 Kč, hodnota korekce je 16.908.467,60 Kč a je tvořena oprávkami 
k DM ve výši 16.907.312 Kč a k pohledávkám ve výši 1.155 Kč. Hodnota pasiv je 
rovna hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu 
v rozvaze je 845.205,60 Kč. 

Účetní doklad Kontrola dokladů 8001 až 8006 (bank. výpis ČNB), 171 až 257 (bank. výpis KB, 
květen - červen) . 

Účetnictví ostatní DSO v roku 2015 neobdržel prostfedky účelově určené dotace, neposkytoval 
dotace. DSO nevlastní pozemky, nemá zastavený majetek. DSO neprovádělo 
výběrové fízen í na vefejné zakázky. DSO neručí. OSO nezfizuje fondy. 

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31 .12.2015, odeslaný dne 15.2.2016. 
Vykazované náklady celkem mají hodnotu 6.718.739,34 Kč ( z toho odpisy činí 
5.666.540 Kč) , vykazované výnosy celkem mají hodnotu 8.326.727,24 Kč (SÚ 
672 představuje rozpouštění transferů ve výši 5.111.189,67 Kč a příspěvek obcí 
ve výši 1. 952.820 Kč na spláceni půjčky) . Hodnota výsledku hospodaření je 
845.205,60 Kč a souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze k témuž datu. DSO 
nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na oddělených AÚ. 
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Výkaz pro 
hodnocení plněn í 
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Účetní závěrka 

B. Zj ištění 

Klasifikace: chráněný dokument 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaven k 31 .12.2015 
dle tř íd RS) viz tabulka. odesláno dne 29.1.2016). Hosoodaření 

FIN 2 -12 M Rozpočet Rozpočet po Plněn í rozpočtu 

v Kč schválený změnách 

Nedaňové příimv 1150000,00 1 200 000,00 1 260 278,50 

Přijaté transferv 1 952 820,00 1 952 820,00 1 952 820,00 
Příjmy celkem 3 102 820,00 3 152 820,00 3 213 098,50 

Běžné výdaie 1 372 700,00 1 422 700,00 1 198 186,91 

Výdaie celkem 1 372 700,00 1422700,00 1198 186,91 
Financování -1 730 120,00 -1 730 120,00 -2 014 911 ,59 

Smlouvu o vytvořeni dobrovolného svazku obcí uzavřely obce Střítež nad Bečvou 
a Vidče . Předmětem činnosti sdružení je příprava a realizace projektu odvádění a 
čištěn í odpadních vod na území obou obcí. Smlouvu podepsali statutární 
zástupci obou obcí dne 27.7.2006. Činnost sdružení upravují Stanovy 
Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou. Nejvyšším orgánem 
svazku je Výbor svazku. Zdrojem financování svazku jsou příspěvky obci, 
příspěvky z fondů a dotačních titulů státních i nestátních organizací, dary. 

Dohoda o pracovní činnosti č . 01/2013 uzavřená dne 1.2.2013 na výkon 
odpovědného zástupce pro provoz kanalizace. Rozvržení pracovní doby: pondělí 
až pátek po 4 hodinách (ukončeno v únoru 2015). 

Dohoda o provedení práce č . 1 /2015 uzavřená dne 2.1.2015 na sjednaný 
pracovní úkol: komplexní vedení účetnictví DSO a vedení pokladny Vidče 
(odměna 125 Kč/hod). 
Dohoda o provedení práce č .2/2015 uzavřená dne 2.1.2015 na sjednaný 
pracovní úkol: vedení pokladny Střítež (odměna 100 Kč/hod). 
Dohoda o provedení práce č .3/2015 uzavřená dne 2.1.2015 na sjednaný 
pracovní úkol: výkon odpovědného zástupce pro provoz kanalizace (odměna 
150 Kč/hod) . 
Dohoda o provedení práce č .5/2015 uzavřená dne 2.2.2015 na sjednaný 
pracovní úkol: roznáška faktur s vyúčtováním stočného po katastru obce Vidče 
(odměna 2000 Kč) . 

DSO uzavřel dne 2.5.2011 Smlouvu č . 08018201 o poskytnutí podpory ze SF.ŽP. 
Touto smlouvou se SF.ŽP 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 obcí Vidče a Střítež nad Bečvou". DSO bude půjčku splácet 
čtvrtletními splátkami po 454.280 Kč, první splátka je splatná k 31.3.2014. 
Půjčeno bylo 17.438.664,76 Kč. 
V účetnictví OSO je závazek spojený s přijetím půjčky zachycen SÚ 452 a k datu 
1.1.2015 jeho hodnota činila 15.621 .544,76 Kč. Ke dni 31 .12.2015 bylo na 
splátkách uhrazeno 1.817.120 Kč. Tato hodnota odpovídá pol. 8214 výkazu Fin 
2-12 M k témuž datu. K 31 .12.2015 představuje nesplacená půjčka závazek 
(SÚ 452) ve výši 13.804.424,76 Kč . Na úhradu půjčky přispívají sdružené obce. 

Zápisy z 44 - 51 zasedání výboru DSO, které se konaly v období prosinec 2014 -
prosinec 2015. 

Na 49. zasedání Výboru DSO dne 23.3.2015 byla schválena účetní závěrka 
DSO, sestavená k rozvahovému dni 31 .12.2014. 

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
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Klasifikace: chráněný dokument 

Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 pism. a) plnění pfijmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operaci, týkajicich se rozpočtových prostředků . 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 pism. 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 č innosti územního 
celku. OSO nepodniká. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajici se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě 
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. OSO nesdružuje. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finančn í operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předp isů o účetnictví. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádán í finančních vztahů 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) nakládáni 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. OSO nenakládá. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu . 
OSO nezadával. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 p ism. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 pism. 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 pism. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku. 
OSO nevlastní pozemky. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. 

JI. Při dílčím přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Ill. Při konečném přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 
v ustanoveni§ 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
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Klasifikace: chráněný dokument 

C. Závěr 

I. Odstraňování chyb a nedostatků 
Pfi pfezkoumánf hospodaření za pfedchozí roky nebyly zíištěny chyby a nedostatky, případně 
tyto chyby a nedostatky byly napraveny. 

JI. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Vidče a Střítež nad Bečvou 
za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb.]. 

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

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Vidče a Střítež nad Bečvou 
za rok 2015 

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 územnfho celku 

dne 17. února 2016 

8,76 % 

57,81 % 

0,00 % 

Ing. Antonín Putala ........................... P. .. ~ .. . \ . .............................................. . 
podpis .~\..../.. .. ~ kontrolor pověřený řízen ím přezkoumání 

Ing. Milan Slovák 

kontrolor 

fl lv ...................... ,, .... .. ... -r-~ ............................... ....... .. . 
podpis 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dí lčího přezkoumání. 

Ing. Martin Beneš, předseda dobrovolného svazku obcí OSO Vidče a Střítež nad Bečvou, 
prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neruč i l svým 
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel 
kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 
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 OSO Vidče a Střítež nad Bečvou , se 
dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30-
ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku 
přezkoumán [ hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného 
účtu . 

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 17. února 2016 

Ing. Martin Beneš 
předseda .. . . i)'óbrovcii .. , ·sv·aztilČ .Óbci'vúii:~ ..... ... ..... . 

a rít~ž naR€/~,mu 
756 52 'itřítei nad llečvou č. 19'.\ 

1 x obdrží: OSO Vidče a Strítež nad Bečvou 1-." '7c.r:S6239 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontroln í 
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