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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police za rok2016,

lČlogsoun
Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a zpracována na zák|adě Zápisu z dílčího
přezkoumáni hospodaření vykonaného dne 30. 8. 2016 a na zák|adě výsledku dí!čího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 10' 2. 2017.
Přezkoumání hospodaření se uskutečni|o na zák|adě Žádosti d|e $ 53 zákona
č. 12812000 Sb., o obcÍch (obecní zřízení), v p|atném znění a v sou|adu se zákonem
č.42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných ce|ků
a dobrovo|ných svazků obcí, v p|atném znění (dá|e jen zákon č.42012004 sb.). Kontro|ním
úkonem, jímŽ doŠ|ok zahájení přezkoumání, by|o doručeníoznámení o zahájeni
přezkoumání dobrovo|ného svazku obcÍ Svazek obcí TřeŠtina, Stavenice a Po|ice za rok
2016 dne 7 ' 8. 2016. Pos|edním kontro|ním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výs|edku přezkoumání hospodaření by|o podání předběŽné informace o kontro|ních
zjištěníchdne 1 0. 2. 2017.

Místo provedení přezkoumání:

obecní úřad TřeŠtina

Přezkoumané období:

1. 1.2016 - 31 .

Přezkoumání hospodaření vykonali

12.2016

:

kontro|or pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Mgr. A|ena Vykona|ová
Ing. Pav|ína Vejrostová

Pověření k přezkoumání hospodaření Ve smys|u s 5 zákona č. 42012004 Sb'
a s 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontro|e (kontro|ní řád), v p|atném znění (dá|e jen

zákon č.25512012 Sb.) vyda|a vedoucí odboru kontro|y Krajského Úřadu o|omouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obci:

František Laštůvka. předseda svazku
Bc. ŠárkaHave|ková Seifertová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice
a Police za rok2016

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst. 3 písm. a)zákona č.42ol2o04 sb.).

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o roěním hospodaření dobrovo|ného
svazku obcí, tvořící součást závěrečnéhoÚčtu uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 42012004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskuteÓněno výběrovým způsobem s oh|edem
na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu
s ustanovením $ 9 písm. a) zákona č, 25512012 Sb. Při posuzování jednot|ivých právních
úkonůse vychází ze znění právních předpisů p|atných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákona ě,.42Ot2004 Sb.:
- p|nění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněŽních operací, týkajícíchse rozpočtových

.
-

prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikate|ské činnosti Územního ce|ku,
peněŽní operace, týkajícíse sdruŽených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nak|ádání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s da|šími
prostředky ze zahraničípos kytn utým i na zák|adě m ezi ná rod n ích s m uv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k da|ším osobám,
nak|ádání a hospodaření s majetkem ve v|astnictví Územního ce|ku a s majetkem
státu, s nímŽ hospodaří Územní ce|ek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav poh|edávek azávazkŮ a nak|ádání s nimi,
ruiení zazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhoce|ku,
účetnictvívedené územnímcelkem'
I

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodrŽování povinností stanovených zv|áštními právními předpisy, zejména předpisy
o

-

finančnímhospodaření územníchce|ků, o hospodaření s jejich

o účetnictvía o odměňování,
souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem'
dodrŽení úče|uposkytnuté dotace nebo návratné finančnÍvýpomoci
jejich pouŽiti,
věcné a formá|ní správnosti dok|adů o přezkoumávaných operacích.

a

majetkem,

podmínek

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodařenÍ dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice
a Po|ice za rok 2016 by|y přezkoumány nás|edující písemnosti'

-

Bankovní výpisy

č' 8 - 12 z

za obdobÍ 08 - ,1212016

běžnéhoúčtuvedeného u Komerčníbanky (ZBÚ)

Bankovní výpisy č. í - 6 z běŽného Úětu vedeného u Komerčníbanky
01 - 06/20'16
Bankovní výpis zběžného účtuvedeného u Komerčníbanky

Faktury vydané uhrazené na Účet vedený

0'1 - 06/2016

u

(zBq za

období

GBqk31.7.2016

Komerění banky

GBq v

období

Faktury doš|éuhrazené z běŽného Účtu vedeného u Komerčníbanky
08 - 12t2016
Faktury doš|éuhrazené z běŽného Účtu vedeného u
01 - 06/2016

GBq

za období

banky (zBU) za období

InventurnÍ soupis majetku azávazkŮ k 31. 12.2016: P|án inventur vydaný předsedou
svazku dne 23. 11.2016 včetně s|oŽení |K; Proh|ášení o proško|ení inventarizační
komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazkŮ k 31. 12. 2016
ze dne 2. 1.2017 (připojené podpisy č|enů- podpisové vzory),, |nventurní soupisy
k 3,l. 12, 2016; lnventarizační zápis ze dne ,15. 1. 2017

Kniha doš|ých faktur č' 20161001 - 20161008 za období 01 - 0712016
Kniha doŠ|ých faktur č' 20161009 - 20161014 za období 08 - 1 212016
Kniha odes|aných faktur č.2016001 - 2016004 za období o1 - 07|2016

Návrh Závěrečného účtuSvazku obcí Třeština, Stavenice, Po|ice za rok 2015
zveřejněn na úředních deskách č|enských obcí a způsobem umoŽňujícím dá|kový
přÍstup po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání va|nou hromadou So,
schvá|ený na zasedání va|né hromady So dne 26.4.2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na Úředních deskách č|enských obcí
a způsobem umoŽňujícímdá|kový přístup po dobu nejméně ,15 dnů přede dnem jeho
projednávání va|nou hromadou So, schválený na zasedání va|né hromady So
dne 26 4.2016
Pok|adní dok|ady svazku obcí za období 05 a 06/2016
Pok|adní dok|ady svazku obcí za období 1212016
Pok|adní kniha (deník) svazku obcí od 1.8.2016 do 31 . 12.2016
Pok|adní kniha (deník) svazku obcíza období od'1. 1.2016 do

3,1

,7.2016

Pravid|a rozpočtovéhoprovizoria na rok 2016 schvá|ená vaInou hromadou
dne '11 . 12.2015
PravidIa rozpočtovéhoprovizoria na rok 2017 schvá|ená vaInou hromadou
dne 23. 11.2016

so
so

Pří|oha sestavená k 31.7 . 2016
Pří|oha sestavená k 31. ,12. 2016

Rozpočtovéopatření č. 1
Rozpoětový výh|ed na roky 2015 - 2020 schvá|ený va|nou hromadou So dne 8' 4.2015
Rozvaha sestavená k 3,1. ,12' 2016
Rozvaha sestavená k 31.7 . 2016
Schvá|ený rozpočet na rok 2016 na zasedání va|né hromady So dne 26. 4. 2016
Sm|ouvy ostatní: Sm|ouva o fÚzi svazků obcí uzavřena dne 21. 12. 2016 mezi Svazkem
obcí Třeština, Stavenice a Po|ice (nástupnický svazek) a svazkem obcí SdruŽení
mikroregionu Rohe|nice (zanikající svazek) včetně pří|ohy - Zprávy vysvět|ujícídůvody
fúze svazku obcí SdruŽení mikroregionu Rohe|nice a Svazku obcí Třeština, Stavenice
a Police ze dne 12. 10.2016

Účetnídok|ady k bankovním výpisům Komerčníbanky

(zBq za období o1 - o6t2o16

Účetní dok|ady k bankovním výpisům KomerčnÍ banky

GBq

za období 08 - ,l2t2o16

-

Učetnictvíostatní: Schvá|ení účetnízávěrky svazku obcí sestavené k 31. 12, 2015
na zasedání va|né hromady So konaném dne 26. 4. 2016, informace o schvá|ení
účetnízávěrky svazku obcí ke dni 3,1 . 12.2015 (protoko|) odes|ána do systému cSÚ|S
dne 15.5.2016

-

Účetnictví ostatní: Hospodářský výs|edek svazku obcí za rok 2015

Yýkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu sestavený k

31 . 7 .

2016

Yýkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu sestavený k 31. 12.2016
Yýkaz zisku a ztráty sestavený k

3,1

'

,t2.

2016

Výkaz zisku a ztráty sestavený k31.7 . 2016

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy z jednání va|né hromady
Svazku obcí TřeŠtina, Stavenice a Po|ice ze dne 23. 11. 2016 a 21. 12' 2016

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovo|ných svazkŮ obcí: Zápisy z jednání va|né hromady
a Po|ice ze dne 11, 12. 2015, 26' 4, 2016
a28.6 2016

Svazku obcí TřeŠtina, Stavenice

-

Závěrečný účetSvazku obcí Třeština, Stavenice, Po|ice
na zasedání va|né hromady So dne 26. 4.2016

-

za rok 2015

schválený

Žaaost o provedení zápisu s|oučenísvazků, právního nástupce a výmaz zanikajícího
svazku ze dne 22. 12.2016 zas|ána Krajskému úřadu o|omouckého kraje

V kontro|ovaném období dobrovo|ný svazek obcí, dle informací poskytnutých zástupci
dobrovolného svazku obcí Svazek obcíTřeŠtina, Stavenice a Po|ice:

-

neuskutečni| finančníoperace týkajícíse peněŽních fondů'
neuzavře| sm|ouvu o sdruŽení a neuskutečni| finančníoperace týkajícíse sdruŽených
prostředkŮ,
neuzavře| sm|ouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodaři| s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s da|šímiprostředky
ze zahraničíposkytnutými na zák|adě mezinárodních sm|uv,
neuzavře| kupní, směnnou' nájemní a darovací sm|ouvu, sm|ouvu o výpůjčcetýkající
se nemovitého majetku,
nehospodaři| s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavře| sm|ouvu
o převzetíd|uhu nebo ručite|skéhozávazku a sm|ouvu o přistoupeníkzávazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupi|, ani neproda| cenné papíry, ob|igace, neuskutecni| majetkové vk|ady,
neuskutečni| veřejné zakázky,
nezřídi| věcná břemena k majetku územníhoce|ku,
nemě| podnikate|skou činnost.

-

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice
a Police za rok 2016

.

nebyly zjlštěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházejici rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice
a Po|ice za rok 2015 neby|y zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání

Při dí|čímpřezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Třeština,
Stavenice a Po|ice neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

Na případn á rizika neupozorň ujeme.

odst.4 písm. b) zákona č.42012004 Sb.)

a)
b)
c)

ce|ku
podí| závazků na rozpočtu územníhoce|ku

podí| poh|edávek na rozpočtu územního

0%
0

ce|ku

podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku územního

Třeština, 10.2.2017

Za Kra1ský úřad o|omouckého kraje
Mgr. Alena Vykona|ová
kontro|or pověřený řízením přezkoumání
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Ing. Pav|ína Vejrostová
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Poučení
Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výs|edku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č,. 420l2oo4 Sb. k podání písemného
stanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výs|edku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodí|číhopřezkoumání'

Územní ce|ek můŽe do 15 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o
přezkoumání hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o
přezkoumání hospodaření v sou|adu s $ 6 odst. ,1 písm. d) zákona č, 42ot2oo4 sb.

výs|edku
výs|edku

Stanovisko zaš|e dobrovo|ný svazek obcí na adresu Krajského úřadu o|omouckého kraje,
odbor kontro|y, s uvedením jména kontro|ora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, nížepodepsaný předseda dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a
Po|ice proh|ašuji' Že nemám k tomuto návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření
dobrovo|ného svazku obcí za rok 2016 připomínek a nebudu podávat písemnéstanovisko
pod|e $ 6 odst. 1 písm' d) zákona č. 42ol2o04 sb,
Zástupci územníhoce|ku proh|aŠují,Že poskyt|i pravdivé a úp|néínformace o předmětu
přezkoumání a o oko|nostech vztahujícíchse k němu.
Stejnopis zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek
obcí Třeština, Stavenice a Po|ice obdrŽe| a s jeho obsahem by| seznámen předseda
dobrovo|ného svazku obcí dne 10.2.2017.

FrantiŠek Laštůvka
podpis

Rozdělovník:

si,. azek ubci
i.f*štlna, Stavenice e Police

sirilo'|řeština čp. l0
.]8913
p. Úsov

1 stejnopis pro dobrovo|ný svazek obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Po|ice
1 stejnopis pro Krajský úřad o|omouckého kraje, odbor kontro|y

Upozornění

í. Nové povinnosti dle zákona o zadáváni veřejných zakázek
Dne 1 . 10. 2016 naby| účinnostizákon č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek'
D|e ustanovení $ 2,19 odst' 1Zákona je veřejný zadavate| povinen uveřejnit na profi|u

zadavate|e sm|ouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
a to do 15 dnů od jejich uzavření (týká se iveřejných zakázek ma|ého rozsahu, jejichŽ cena
přesáhne 500 000 Ki bez DPH).

D|e ustanovení $ 219 odst. 3 Zákona je veřejný zadavate| povinen uveřejnit nejpozději
do 3 měsíců od sp|něnÍ sm|ouvy na profi|u zadavate|e výši skutečně uhrazené ceny

za p|nění sm|ouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění pod|e odstavce

,1.

U

sm|ouvy, jejíŽ doba p|nění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavateI nejpozději
3,1 , března nás|edujícÍho ka|endářního roku cenu za p|nění sm|ouvy v předchozím
ka|endářním roce.

do

Upozorňujeme na ustanovení s 269 odst. 2 Zákona, které stanoví, že nesp|něním povinnosti
uveřejňování stanovené v $ 2,19 odst. ,1 se zadavate| dopustí správního de|iktu. Za správní
de|ikt se u|oŽí pokuta do výše stanové v $ 269 odst' 3 Zákona o zadávání veřejných
zakázek'
2. Nové povinnost! dle zákona o registru smluv pro dobrovo|ný svazek obcí

Dne 1' 7.2016 naby| Účinnosti zákon č' 34012015 Sb', o zv|áštních podmínkách úcinnosti
někteých sm|uv, uveřejňování těchto sm|uv a o registru sm|uv (zákon o registru sm|uv) -

dá|e jen Zákon.

D|e ustanovení $ 5 odst' 2Zákonaje (mimo jiné subjekty) dobrovo|ný svazek obcí povinen
uveřejňovat prostřednictvím registru smIuv soukromoprávní smIouvu, jakož i sm|ouvu
o poskytnutí dotace nebo návratné finančnívýpomoci, jest|iŽe výše hodnoty předmětu
sm|ouvy je vyššíneŽ 50 000 Kč bez DPH, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření sm|ouvy.
Výjimky z povinnosti uveřejnění stanoví $ 3 Zákona.

Upozorňujeme na ustanovení $ 6 a 7 Zákona, která nabydou Účinnosti od 1.7.2017, a kde
se mimo jiné stanoví, Že sm|ouva, na niŽ se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím
registru sm|uv, nabývá účinnostinejdříve dnem uveřejnění. A dá|e Že, nebyla-|i sm|ouva,
která nabývá účinnostinejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictví registru sm|uv
ani do 3 měsícůode dne, kdy by|a uzavřena, p|atí, Že je zrušena od počátku.

