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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí

střednÍ Moravy za rok 2011,

lc 47921676

Přezkoumání se uskutečnilo dne 2't.2.2012 na základě Žádosti a v souladu se zákonem
č. 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

M ísto provedení přezkoumání:

Přezkoumané období:

Městský úřad Prostějov

1. 1.2fi1 - 31. 12. 2011

Přezkoumání hospodaření vykonali :

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Kamila Kubíčková
- kontrolor: lng. Eva Reková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal ředitel Krajského úřadu olomouckého kraje Bc. lng. Libor Kolář

Zástupci svazku obcí: Miroslav Pišťák - člen správního výboru
lng. Petra Mejzlíková - pověřená vedením účetnictví
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová - tajemnice

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného
dílčího přezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcíSdruŽení obcí střední Moravy za rok
2011

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (s {0 odst. 3 písm. a) zákona).



Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu á oosárru
přezkoumání. Přl posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházj ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 záko na č. 420t2004 Sb.:- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské čÍnnosti územního celku,
- peněŽní operace, týkající se sdruŽených prostředků a cizích zdrojů,- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jíným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímŽ hospodaří územnícelek,_ zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,

- stav pohledávek azávazkŮ a nakládánís nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,- zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedenéúzemnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodÉování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o Účetnictví a o odměňování,_ souladu hospodařenís finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

- dodžení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich pouŽití,

- věcné a formální správnostidokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední Moravy za
rok 2011 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: GE Money Bank za období leden - červenec 2011

- lnventurní soupis majetku a závazkŮ: sestaven k 31. 12.2u1: Plán inventarizace
ze dne 11. 11. 2a11; lnventarizační zpráva včetně sumáře r.najetku ze dne 12' 1.2012

- Návrh rozpočtu: na rok 2afi byl zveřejněn v elektronické podobě umoŽňující dálkový
přístup a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů před jeho projednáním
Valným shromáŽděním dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí Střední Morava

- Pravidla rozpočtového provizoría: Dle $ 13 zákona č.250l2ao0 Sb' se řídí hospodaření
obce do doby schválení rozpočtu pravidÍy rozpočtového provizoria. Rozpoětové
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provizoríum na rok 2a11 bylo schváleno na jednání valného shromáŽdění SdruŽení
obcí střední Moravy dne 23. 4. 2010. Rozpočtové provizorium na rok 2a12 bylo
schváleno na jednání valného shromáŽdění SdruŽení obcí Střední Moravy one
25.3.2011

- Příloha: účetní závěrky za období 12l2o11

- Rozpočtový výhled: Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2012 - 2016 schvátený na
zasedání Valného shromáŽdění dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střádní
Moravy konaného dne 25. 3' 2a11

- Rozvaha: bilance za období 1212011

- Rozvaha: bilance za období712011

- Schválený rozpočet: na rok 2011 byl schválen na zasedání Valného shromáŽdění
dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední Moravy konaného dne 25. 3. 2011

- Účetní doklad: za období leden - červenec 2011

- Účetní doklad. za období srpen - prosinec 2011

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený za období 7na11
_ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený za období 12t2o11

- Výkaz zisku a ztráty: sestavený za období 7l2a11

- Výkaz zisku a ztráty: za období 1212011

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání Správního výboru
SOSM konaného dne 1 1.2.2011,25.3.2a11,13. 4.2o11 a 17.6. 2o1 1

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání Správního výboru
soSM konaného dne 9. 9.2o11 a 11. 11.2o11

- Zápisy z jednánÍ statutárních orgánů včetně usnesení: Zápis ze zasedání Valného
shromáŽdění dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí Střední Moravy konaného dne
25.3.2011

' Závěrečný účet: za rok 2010 včetně celoročního hospodaření byl schválen na zasedání
Valného shromáŽdění dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední Moravy
konaného dne 25. 3. 2011; v elektronické podobě umoŽňující dálkový přístup a ná
úředních deskách členských obcí byl zveřejněn nejméně 15 dnů před jel-ro projeánáním
valným shromáŽděním

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupcí dobrovolného svazku obcí,
dobrovolný svazek obcí SdruŽení obcístřední Moravy:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněŽních fondů,- neuzavřel smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdruŽených
prostředků,

- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutíúvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze

zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající

se nemovitého majetku,
- nehospodařils majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právníckých osob, neuzavřel smlouvu o

převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupe ní k závazku,- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neobchodoval s cennýmÍ papíry, obligacemi, neuskutečnil majetkové vklady,
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neuskutečn i l Žád né veřejné zakázky (zákon č. 1 37 t2oo6 s b. )'
nezřídilvěcná břemena k majetku Územního celku.

B' VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední Moravy
za rok 2011

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

G. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a} při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední Moravy
za rok 2010 bylo zjištěno:

1- Kontrolou výkazu Rozvaha sestaveného za období 12l2o1o a přehledu stavu
pohledávek ke dni 31 . 12. 2010 bylo zjištěno, Že k Účtu 348 - Pohledávky za rozpoÓteÁ
Územních samosprávných celků byla vytvořena opravná poloŽka k pohleáávram'ue výsi
53 962,80 Kč, která byla zaúčtována na účet 194 - opravné poloŽky k odběratelům.
Porušeno ustanovení s 23 odst. 2 vyhlášky č,. 41anoo9 sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/í991 sb., o účetnictví, ve znění pozoě;šic'rrpředpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, kde sq stanovÍ, Že opávnépoloŽky ke krátkodobým pohledávkám se uváději v Íozvaze ve sloupci ,,xorerceiu příslušné položky krátkodobých pohledávék, s výjimkou poloŽák ,,B.ll.2.Směnky k inkasu", ,,B.ll.3. Pohledávky za eskontované cenné bapíry,,, ;;B.ii;:Krátkodobé poskytnuté zálohy", ,,B.tt.s. Jiné pohledávky z níavhi 

-číníosti,l,
,,8.ll.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé", ,,B.ll.9. porrláoavtý
ze sdílených daní", ,,B.ll.10. Pohledávky za zaměstnanci,,, ,,e.ll.r1. Zúčtováíís institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního po;išténí,,, ,,B.lt.12. D;ňz příjmů", ,,B.ll.{3. Jiné přímé daně", ,,B.,l.14. Daň z priaáne hodnóty,,, ,,B.!l.15.Jiné daně a poplatky", ,,8.ll.16' Pohledávky za stáiním rozpočtem",' 

',,B.ll.1i.
Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných cetků';, ,,B.tl.2o. Pevné
termínové operace a opce", ,,B.ll.21. Pohtedávky z finančního z{íštění,,, ,,B.ll.zi.Pohledávky z vydaných dluhopisů", ,,B.ll.23. Krátkodobé pohbdávky z áa"t."i,i
spolufinancovaných ze zahraničí", ,,B.ll,24- Poskytnuté zálohy na transfery-,,,
,,B.ll'25. Náklady příštích období'n, ,,B.tl'26. Příjmy příštích ob-dobí,. a ,,B.}l.ž7'.Dohadné účty aktivní", v jejichŽ případě se opravné-poloŽky netvoří.
Přiiatá opatření: Dle písemného sdělení bylo přijato systémové opatření k účtování
opravných poloŽek k pohledávkám - v novém rozpočtovém oboo'bí účtovat zrušení
opravných poloŽek k pohledávkám za rozpočtem územních samosprávných celků
a nadále jiŽ tyto poloŽky nevytvářet.

Kontrolou bylo zjištěno, Že nedostatek byl odstraněn'účetním dokladem č. 22 ze
dne 1 . 3. 2u 1 a přijaté systémové opatřeníje dodžováno.
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b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední
Moravy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika {$ í0 odst.4 písm. a) zákona}:

N a případn á rizika neupozorňujeme.

zastave celku k 3 2Afi
odst.4 písm. b) zákona)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Prostějov, 21. 2' 2012

Za Kra1ský úřad olomouckého kraje

Mgr' Kamila Kubíčková
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kontrolor pověřený řízením přezkoumánÍ

lng. Eva Reková

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
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podpis kontrolora

PoučenÍ

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávyo výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva
o výsledku přezkoumání hospodařeníobsahuje ivýsledky konečného dílčího přezkoumání.
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ÚzemnícelekmůŽedo-30pracovníchdnůod.předáninávrhu,?:?.,,yovýsledku
ořezkoumání no=íoá"r"nÍ podat pi=|*"j''ltanovist<o r návrhu zpráVv o výsledku

březkoumáni r,o=pJ#šni' u"uour"du=!''{'=u ;ti-'í pi'ň' l) zákona o přezxoumávání

i'rospodařeni'

Stanovisko zašle dobrovolný svazek,obcí na adres'u Kraiskeho úřadu olomouckého kraje'

odděten í kontroly, $;ňi'* l mena ď#';"_řl"éi"neňo řízen í m přezkoumání'

Já. níŽe podepsaný člen správního výboru dobrovolné!1 svazku obcí SdruŽení obcí středni

Moravy prohlašuji,'*;"ňil r' tomuiJ-ná"'h" zprávy o 
"išáoŘ" 

qi"iT"-Yi"ní hospodaření

dobrovolnéno svaáir onci.1a ]:\ 19| 
'ňňil'ilň95 á n"ůucu podávat písemné stanovisko

podle $ 6 odst' 3 pí;; D zákonao pr"xJuňávání hospodaření'

Steinopiszprávyovýsledku?,:?I::*áníhospodařeni-dobrovotnéhosvazkuobcíSdruŽeni
obóí střední Moravy bnorz*t " " 

j"noTí::'i$ru;ř*na[::;1|'n'a"*::,':.:o"'" 
svazku

ti[KJ.:i:; ,.:.] :án"i on" 21 ,''2a12 
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podPi's

Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí SdruŽení obcí střední Moravy

1 stejnopis p'o r'"i=r'ř':i"J o'o*ouckého kraje' oddělení kontroly

Miroslav Pišťák

Vyvěšeno dne: 21' 3' 7o1z

Sňato dne: 5-4-7012

Bylo zveřejněno i na elektronické úřednídesce'

razítko, podpis


