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C.j.: KUOK 473012013

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcÍ Mikroregion

Kosířsko zarok2012,
lě 7o945o',l2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření provedeného dne 2'11.2012 a na základě výsledku dítčího
přezkoumání hospodaření uskutečněného dne 26.2.2013 .

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě Žádosti a v souladu se zákonem č.
42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Místo provedení přezkoumání: úřad Mikroregion Kosířsko
Přezkoumané období: 1. 1. 2012 - 31. 12.2012
Přezkoumání hospodaření vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Bc' Dana Giblová- kontrolor: lng. Tat'ána Zádrapová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal ředitel Krajského úřadu olomouckého kraje Bc. lng. Libor Kolář
Zástupci svazku obcÍ: Hana Rozsypalová - předsedkyně

Vladislava Stejskalová - účetní

l1!o- znr3va o výstedku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného
dílčího přezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko za rok2012
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 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 pod|e předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto Úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření byIo v soutadu s $ 2 záko na č. 42Ot2004 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 činnosti územního celku,
- peněŽníoperace, týkajícíse 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 jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Územního celku a s majetkem

státu, s nímŽ hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek azávazkŮ a nakládánís nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
- zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedenéÚzemnímcelkem.

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

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o

účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodžení Účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich pouŽití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko zarok2012
byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: k účtu 245 - Jiné běŽné últy za období leden - září 2012 vedený u KB

- Činnost finančního výboru. Zpráva o výsledku provedení finanční kontroly vedení
pokladny a běŽných účtů ze dne 5. 1. 2012, za období od 1. června 2011
do 31. prosince 2011

- Dokumentace k veřejným zakázkám. Yýzva k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním ťízení na zakázku na stavební práce
''Novostavba turistické rozhledny na vrcholu kopce Velký Kosíř''

- Dokumentace k veřejným zakázkám: na akci vydaná k podlimitní veřejné zakázce na

dodávky s názvem: ,,Nákup nádob na biodpad a štěpkovačů,'' Zpráva o posouzení a



hodnocení nabídek ze dne 'l0. 8. 2012, Kupní smlouva s firmou ELKOPLA5T CZ,
s.r.o. ze dne 23. 7.2012

- Faktura: dodavatelské faktury za období leden - září 2012
- lnventurní soupis majetku a závazkŮ.lnventarizace majetku a závazkŮ k 31. 12.2012 -

Směrnice pro provedení inventarizace č,. 112011, plán inventur na rok 2012, Zápis
o seznámení s pokyny o provedení inventarizace ze dne 2. 1.2013, prezenční listina
ze školení členů HlK ze dne 2. 1.2013, inventurní soupisy včetně příloh, inventarizační
zpráva

- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Kosířsko na rok 2012byl v souladu s ustanovením $ 11
zákona č. 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
zněni, vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn; v elektronické
podobě umoŽňující dálkový přístup a na úředních deskách členských obcí

Pokladní doklad: za období leden - červenec 2012, číslo dokladu P1 - P14, V1 - V15
- Pokladní kniha (deník): za období leden - červenec 2012

- Pravidla rozpočtového provizoria: projednána a schválena na Valné hromadě MR
Kosířsko dne 15. 12.2011

- Pravidla rozpočtového provizoria. na období leden - březen 2013 schválila Valná
hromada dne 27. 12.2012

- Příloha rozvahy: sestavená k 31 . 12. 2012

- Rozpočtová opatření. č,.212012 schválila Valná hromada dne 9. 11.2012, č,.3t2o12
schválila Valná hromada dne 27. 12.2012

- Rozpočtová opatření: č.112012 schválila Valná hromada dne 31 .7.2012
- Rozpočtový výhled: na roky 2012 - 2015, projednán ve finančním výboru dne

20. 2. 2012, projednáno na zasedání Valné hromady dne 1 2' 3. 2011

- Rozvaha: sestavená k 30.9.2012
_ Rozvaha: sestavená k 31.12.2012

Schválený rozpočet: Valná hromada Mikroregionu Kosířsko dne 27 ' 3. 2012
po projednání schválila návrh rozpočtu na rok2012

- Smlouvy a další materiály k přijatým..účelovým dotacím: Dodatek č. 1smlouvy
o poskytnutí příspěvku č. 2O12\O2798IoŠMT/DSM ze dne 30. 1o. 2012 uzavřený mezi
olomouckým krajem (poskytovatelem) a Mikroregionem KosíŘsKo (příjemcem) ze
dne 7. 1"2013 '

- Smlouvy a dalŠí materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva č. 11088524 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci operačního
programu Zivotního prostředí ze dne 25. 10. 2012, předmětem smlouvy je poskytnutí
dotace ve výši 168 120,-Kč na akci ,,Mikroregion Kosířsko - biologicky rozloŽitelný
odpad'', Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 17. 10.2012

- Smlouvy o dílo: uzavřená mezi Mikroregionem Kosířsko (objednatelem) a Stavební
společností NAVRÁTIL, s. r. o. ze dne 6.9.2012

_ Smlouvy o výpŮjčce: Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Mikroregionem Kosířsko
(půjčitelem) a obcí Slatinice (vypůjčitelem) ze dne 12. 9.2012

- Smlouvy o výpůjčce: Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Mikroregíonem Kosířsko
(půjčitelem) a obcí Slatinky (vypůjčitelem) ze dne 12. 9.2012



Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Zakladatelská smlouva

dobrovólného svazku obcí ze dne 8. 11' 2001, Stanovy dobrovo|ného svazku obcí
Mikroregionu Kosířsko ze dne 8. 11- 2001

Vnitřní předpis a směrnice: č' 1t2o1o k systému zpracování účetnictví ze dne

29. 1.2o1o, č.2I2o10 k finanční kontrole ze dne 29. 1.2010, č.312010 evidence,

účtování majetku ze dne 29. 1. 2o1o, i,' 4t2010 k vedení pokladny ze dne 29. 1' 2o1o

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30' 9' 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 3'1' 12' 2012

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k31' 12. 2012

Yýkazzisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2012

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Valné hromady ze dne 9. 11. 2012,
27. 12.2012

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazkŮ obcí: z Yalné hromady ze dne

27 . 3.2012,31.7. 2012,9. 8. 2012, 19. 9. 2012

Závěrečný účet: za rok 2011 byl vyvěšen na úředních i elektronické deskách všech

členských obcí, schválen Valnou hromadou MR Kosířsko dne 27. 3. 2012 vietně
Zprávi o výsledku přezkoumání hospodaření KÚoK

V kontrolovaném období, dle informacÍ poskytnutých zástupcidobrovolného svazku obcí,

dobrovotný svazek obcí Mikroregion Kosířsko:

- neuzavřel smlouvu o sdruženÍ a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
prostředkŮ,

- neuzavře! smlouvu o přijetí nebo poskytnutí Úvěru, půjčky'
- neuzavřel kupní, sménnou, nájemní smlouvtJ, smlouvu o výpůjčce týkající se

nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o

převzetí afuhu nebo ručitetského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavilmoviý a nemovÍý majetek,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,

- nezříditvěcná břemena k majetku územního celku'

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko zarok2012

. nebylY zjištěny chyby a nedostatky.

G. PInění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko zarok2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při díIčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D. Upozornění na případná rizika (s 10 odst.4 písm. a) zákona):

Na případn á rizika neu pozorň ujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného maietku na celkovém maietku územního celku k 3í' 12. 2012 (s 10
odst.4 písm. b) zákona)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

podíl závazků na rozpočtu územního celku

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Těšetice, 26' 2.2013
KR.AlSK'ť U }{Au
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Za Krajský úřad olomouckého kraje

lng. Bc. Dana Giblová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání ín rodrotoraíóuěřeného řízením přezkoumání

podpis kontrolora

Pouěení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené V s 6 odst. 3 písm. l) zákona,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek můŽe do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařenív souladu s $ 6 odst. 3 písm. l) zákona.

Stanovisko zašIe dobrovolný svazek obcí na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje,
oddělení kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níŽe podepsaný předsedkyně dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko prohlašuji,
Že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí za rok 2012 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle $ 6 odst. 3
písm. l) zákona.
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Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání
Mikroregion Kosířsko obdrŽel a s jeho obsahem

hospodaření dobrovolného svazku obcí
dne

Hana Rozsypalová

Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kosířsko
1 stejnopis pro Krajský úřad olomouckého kraje, oddělení kontroly
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Upozornění:

Dne 4. července 2012byl ve Sbírce zákonŮ vyhlášen zákon č.23912012 Sb., kteým se mění
zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšísouvisejícízákony:- novela zákona o účetnictví přináší V s 4 odst. 8 povinnost schvalování Účetníéh

závěrek někteými vybranými účetními jednotkami,
- zákon č,. 12812000 S., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je v S 50 odst. 2

doplněn o povinnost ,,určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí' kteý schvaluje
účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona
o účetnictví".


