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Zpráva
o vf s|ed ku pÍezkoumání hospodaÍ"ni 9 g9Ty9l.n.f tto svazku obcí
íaitro.egion ochrany vodních zdrojťr TRESTAV za rok2016,

lČ zstí6626
by|a zpracována na zák|adě Zápisu z o!!!!Jto
šo. a. 2016 a na zák|adě vfsledku dílčího

10.2.2017.

|o na

zák|adě Žádosti d|e $ 53 zákona
se zákonem
č. 128/2ooo sb., o obcích (obecní zŤ,lzení), v p|atném znění a v sou|adu
ce|kťt
samosprávnyich
rjzemních
č,.42ot2oo4 sb., o pĚezkoum ávání hospodaiení
a dobrovo|nfch svazkťt obcí, v p|atném znění
konem, jímŽ doš|o k zahájení pĚezkoum
piezkoumání dobrovolného svazku obcí Mil
za rok 2016 dne 6. 8. 2016. Posledním kontr
o kontro|ních
zprávy o vlsledku piezkoumání hospodaiení bylo podání piedběŽné informace
zjištěníchdne 10' 2.2017.

ísto proveden í píezkoumání:
PŤezkoumané období:
Prezkoumání hospodaÍenívykonali

obecní urad Treština

M

1.

1

2016 -

31

12. 2016

:

kontro|or pověre ny rízenímprezkoum ání:
kontrolor:

Mgr. A|ena Vykonalová
Ing. Pav|ína Vejrostová

Sb.
Pověrení k prezkoumání hospodarení ve Smys|u s 5 zákona č. 42012004
jen
(dá|e
znění
p|atném
V
rád),
(kontro|ní
a s 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontro|e

olomouckého kraje
záŘon č. 255t2o12 Sb.) Vyd a|a Vedoucí odboru kontro|y Krajského uradu

Mgr. Bc. Zuzana Punčochárová.

Zástupci dobrovol ného sva zku obcí :

František Laštťrvka- predseda SVazku
Bc. Šárt<aHavelková Seifertová - ucetní

konečného
Tato zpráva o vlsledku pÍezkoumání hospodaÍeníobsahuje ivfsIedek
dílčíhopÍezkoumání.

zÁvĚn

ochrany vodních zdrojťt
Pťi pĚezkoumání hospodaiení dobrovo|ného svazku obcí Mikroregion

rŘesrnv zarok2o16

.

sb.).
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S í0 odst. 3 písm. a) zákona é.42ol2o04

PÍedmět pÍezkoumání hospodaŤení:
Predmětem piezkoumání hospodaiení jsou ridaje

o

ročnímhospodaiení dobrovo|ného

svazku obcí, tvoiícísoučást závěrečnéhoÚčtu uvedené v $ 2 odst. 1 a2zákona
ě, 42012004 Sb' Piezkoumání hospodaieníje uskutečněno vfběrovfm zp sobem s ohledem

na vfznamnost jednot|ivyich skutečností pod|e piedmětu a obsahu piezkoumání a v souladu
s ustanovením $ 9 písm. a) zákona č' 25512012 sb. Pňi posuzování jednot|ivfch právních
Úkon se vychází ze znění právních pĚedpisťr p|atnfch ke dni uskutečněnítohoto rjkonu.

PÍedmětem piezkoumání hospodaŤení bylo v sou|adu s $ 2 zákona č,.42012004 Sb.:
- p|nění pňíjm a vy7daj rozpočtu včetně peněŽních operací, tfkajícíchse rozpočtovfch

.
.
-

prostiedkťr,

finančníoperace, tfkajícíse tvorby a pouŽití peněžních fond ,
nák|ady a vfnosy podnikatelské činnosti zemního celku,
peněŽníoperace, tyikající se sdruŽenlch prostiedk a cizích zdrojťr,
hospodaiení a nak|ádání s prostiedky poskytnutymi z Národního fondu a s da|šími
prostňedky ze zahraničíposkytnutyimi na zák|adě mezinárodních sm|uv,
vytičtování a vypoŤádání finančníchvztah ke státnímu rozpočtu, k rozpočtťrmkraj
k rozpočtťrm obcí, k jinyim rozpočt m, ke státním fondťrm a k dalšímosobám,
nak|ádání a hospodaiení s majetkem ve v|astnictví zemního ce|ku a s majetkem
státu, s nímŽ hospodaií zemníce|ek,
zadávání a uskutečĎování veiejnfch zakázek,
stav poh|edávek azávazkŮ a nak|ádánís nimi,
ručeníza závazky fyzickfch a právnickyich osob,
zastavování movitlch a nemovitlch věcíve prospěch tietích osob'
z|izovánívěcnfch biemen k majetku zemního ce|ku,
četnictvívedenézemním ce|kem.
,

PÍedmět pÍezkoumání hospodaŤení byl ověÍen z hlediska:
- dodržovánípovinností stanovenyich zv|áštními právními piedpisy, zejména piedpisy
o finančnímhospodaiení rjzemních ce|kťt, o hospodaĚení s jejich majetkem,
o četnictvía o odměĎování,
- sou|adu hospodaiení s finančnímiprostiedky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrŽení rjče|u poskytnuté dotace nebo návratné finančnívyipomoci a podmínek
jejich pouŽití,
- věcné a formální správnosti dok|ad o piezkoumávanfch operacích'

A. PÍezkoumanépísemnosti
Pii pĚezkoumání hospodaienídobrovolného svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojŮ
TRESTAV za rok 2016 by|y piezkoumány nás|edující písemnosti:

-

-

Bankovní vlpisy č' o17
za období 09 a 1012016

- o2o z rivěrového tjčtu vedeného u Českéspoiite|ny GBÚ)

Bankovní vfpis Českéspoiite|ny č,' o24 (r]věr) - zťrstatek k

31 .

1

2' 2016

Bankovní vfpis zběŽného r]čtu vedeného u ČeskéspoĚite|ny (fond oprav) k 31. 7.2016
Bankovní vlpisy Českénárodní banky č. 13 a Českéspoiite|ny č)' o12
k 31. 12.2016
Bankovní vlpis Českéspoňitelny č. 010 (fond oprav) - zťrstatek k

31 .

1

GBq

2. 2016

- zťrstatky

Bankovní výpisy č. 1 - 7
za období 01 - 0712016

z

běžnéhoÚčtu vedeného u Českénárodní banky GBÚ)

Bankovní výpisy č' 8 - 13
za období 08 - 1212016

z

běžnéhoúčtuvedeného u českénárodní banky eBÚ)

Bankovní výpis č' 014 z úvěrovéhoúčtuvedeného u Českéspořite|ny k31.7. 2016

Bankovní výpis
10t2016

č' 10 z

běŽného účtuvedeného u Českéspořite|ny GBJ|I za období

Bankovní výpis z běŽného účtuvedeného u Českéspořite|ny

GBq

k 31 '

7

. 2016

Bankovní výpisy č. 001 - o04 z úvěrovéhoÚčtu vedeného u Českéspořitelny za období
01 - 02t2016
Bankovní výpisy č. 006 - 008 z běŽného účtuvedeného u Českéspořite|ny (fond oprav)
za období 08 - 1012016

Darovací sm|ouva uzavřena mezi H. B. a M. B. (dárce) a Mikroregionem ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV dne 18. 3. 2016. Předmětem daru je podruŽný řad včetně
jímky, čerpad|a a zařízeni jímky t|akové kana|izace vybudované dárcem na pozemku
p.č. 3 v k. ú. Stavenice v ce|kové hodnotě 49 153,62 Kč'
Dohoda o provedení práce uzavřena dne 4. 1.2016 na dobu určitou od 1. 1.2016
do 31. 12. 2016 se S. B. na výkon odpovědné osoby za konzu|tačnía poradenskou
činnost, která se vztahuje ke zkušebnímu provozu ČoV v katastrá|ním územíobce
Třeština
Dohoda o provedení práce uzavřena dne 5' 1.2016 na dobu určitou od 1. í.2016
do 31. 12.2016 s Bc. Š.H. s. na práci h|avní účetní,správce rozpočtu a referenta
Dohoda o provedení práce uzavřena dne 1.5.2016 na dobu určitou od 1. 5. 2016
do 31 . 12. 2016 s V. C. na administrativní práce, výběr stočnéhood odběrate|ů
p|atícíchstočnév hotovosti

Dokumentace k veřejné zakázce ma|ého rozsahu ''Kyslíková sonda do ČoV,':
poptávkové řizení provedeno te|efonicky u 3 firem - výběr ze 3 cenových nabídek;
Vyhodnocovací tabu|kaze dne 1.2.2016; Zápis ze 43' řádné va|né hromady svazku
obcí konané dne 2' 3. 2016 (usnesení bodu 8/4 - schvá|ení nejvhodnějšínabídky,
u|oŽení provedení objednávky u vybraného uchazeče); objednávka dodávky kys|íkové
sondy za nabídkovou cenu ze dne 16.3' 2016 (e-mai|)

Evidence majetku: inventární čís|o2016t7

v 0412016)

Faktury doš|éuhrazené
01 - 03t2016

Kys|íková sonda

Čov(zařazena

z běŽného Účtu vedeného u Českéspořite|ny GBq v období

Faktury vydané uhrazené na účetvedený

01 - 03/2016

-

u Českéspořite|ny GBq

V

období

Faktury doš|éč' 20161041 - 20161045 uhrazené z běŽného účtuvedeného u České
spořite|ny (ZBU) v 1012016
H|avní kniha Účetnictví (SU, Au + zápisy) za období 0712016
|nventurní soupis majetku a závazkŮ k 31. 12' 2016: P|án inventur vydanf piedsedou
svazku dne 23. 11' 2016 včetně sloŽení |K; Proh|ášení o proško|ení inventarizační
komise k provedení iádné inventarizace majetku a závazkŮ k 31' 12. 2016
ze dne 3. 1.2017 (piipojené podpisy č|en - podpisové vzory); |nventurní soupisy
k 31. 12, 2016; |nventarizační zápis ze dne 16' 1' 2017

Kniha doš|fch faktur č. 20161001 - 20161037 za období od 1. 1 ' 2016 do 21' 8' 2016

Kniha došIych faktur č. 20161038 -

201

61058 za období od

1

.

9. 2016 do 31. 12.2016

Kniha odeslanfch faktur

č.20160013

20160186 za období od 22.

Kniha odeslanych faktur

č. 20160001

20160012 za období od

do 31. 12. 2016
do 21.8. 2016

8.

2016

1. 1.

2016

Návrh Závěrečného Účtu svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojťr rŘesrnv
za rok 2015 zveŤqněn na iedních deskách č|enskfch obcÍ a zpťrsobem umoŽĎujícím
dá|kovf piístup po dobu nejméně 15 dnťr piede dnem jeho projednávání va|nou
hromadou So, schvá|enf na zasedání va|né hromady So dne 26' 4.2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 zvečejněn na rjiedních deskách č|enskyich obcí
a zpťtsobem umoŽĎujícím dá|kov! piístup po dobu nejméně 15 dnťr pňede dnem jeho
projednávání va|nou hromadou So, schvá|en1i na zasedání va|né hromady So
dne 2. 3.2016
PeněŽní fondy zemního ce|ku - pravid|a tvorby a pouŽití: Směrnice č. 18 Stanovy
pro peněŽní Fond oprav, Účinnost od 1. 5. 2016
Pok|adní dok|ady svazku obci za období 1112016
Pok|adní dok|ady svazku obcí za období 01 . 05/2016
Pok|adní kniha (deník) svazku obci za období 01 - 05/2016
Pok|adní kniha (deník) svazku obcÍza období 1112016

Pravid|a rozpočtového provizoria na rok 2017 schvá|ená va|nou hromadou So
dne 23. 11.2016
Pravid|a rozpočtového provizoria na rok 2016 schvá|ená va|nou hromadou so
dne 11.12.2015
Pií|oha sestavená k 31. 12.2016
Pťíloha sestavená k 31' 7. 2016

Rozpočtová opatňení č' 5 -7
Rozpočtová opatňení č. 1 - 4

Rozpočtovf vfh|ed
dne 1 1 .12.2015

na roky 2016 . 2020

schvá|enf va|nou hromadou So

Rozvaha sestavená k 31. 7' 2016
Rozvaha sestavená k 31. 12'2016
Schvá|enf rozpočet na rok 2016 na zasedání va|né hromady So dne 2' 3.2016
Sm|ouvy o piijetí věru: Dodatek č.2 ke sm|ouvě o tjvěru č. 10559/14|LCD ze dne
22.5.2014 uzavienf dne 22. 1.2016, vyipis z Profilu zadavatele ke dni 30. 8. 2016
(zveiejnění dodatku č. 2 ke sm|ouvě o tlvěru)

Sm|ouvy o pir1etí rjvěru: Sm|ouva o rjvěru č. 10559/141LCD uzaviená mezi Českou
spoiite|nou, á. S. a Mikroregionem ochrany vodních zdrojťr TŘESTAV dne 22. 5.2014.
Uvěr ve vfši max. 8 400 000 Kč na financování projektu ''Tieština, Stavenice - t|aková
kanalizace a COV", splatnost 25.5.2025
Sm|ouvy o piijetí věru: Dodatek č. 1 ke sm|ouvě o tjvěru č. 10559/14|LCD ze dne
22. 5. 2014 uzavlenf dne 2.7.2015
Účetní doklady k bankovním v1ipis m z rjvěrového rjčtu vedeného u Českéspoiite|ny
za období 01 - 0212016

Učetnídok|ady

08 - 12t2016

k

bankovním výpisům Českénárodní banky

(zBq za

období

Účetnídok|ady k bankovnímu výpisu Českéspořite|ny GBÚ) za období 1ot2o16
!.eet1i -d-ok|ady k bankovním výpisům Českéspořite|ny (fond oprav) za období
08 - 10t2016

99"t!L doklady

01 - 07t2016

k

bankovním výpisům Českénárodní banky

GBq za

období

Účetnidok|ady k bankovním výpisům Českéspořite|ny GBÚ)za období 01 - o3/2o16
Úeetní d9klady k bankovním výpisům z úvěrového účtuvedeného u Českéspořite|ny
za období 09 a 1012016

Účetnictvíostatní: Schvá|ení účetnízávěrky svazku obcí sestavené k 31' 12' 2015
na zasedání va|né hromady So konaném dne 2. 3. 2016, Protoko| o schvá|ení Účetní
závěrky ke dni 31, 12' 2015 ze dne 2' 3. 2016, informace o schvá|ení účetnízávěrky
svazku obcí k 31. 12.2015 (protokol) odes|ána do systému csÚ|S dne 1 8. 4' 2016
Účetnictví ostatní: Hospodářský výsledek svazku obcí za rok 2015
Účetnictví ostatní: ostný účetníodpis za období 07t2o16 (stavby, samostatné hmotné
movité věci a soubory hmotných movitých věcí)
Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 17 odpisový p|án, schvá|ena dne
účinnostod 1. 3. 2016

2.3'

2016,

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.7 ' 2016
Yýkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu sestavený k 31. 12' 2016
Yýkaz zisku a ztráty sestavený k 31' 1 2. 2016
Výkaz zisku a ztráty sestavený k31.7 ' 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovo|ných svazkŮ obcí: Zápisy z jednání va|né hromady
svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV ze dne 11. 12' 2015'
2. 3. 2016 a 26. 4. 2016

Zápisy z jednání orgánů dobrovo|ných svazků obcí: Zápis z jednání va|né hromady
svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV ze dne 23. 11. 2016

Závěrečný Účet svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘE5TAV
za rok 2015 schvá|ený na zasedání va|né hromady So dne 26. 4.2016
V kontro|ovaném obdobídobrovoIný svazek obcí, d|e informací poskytnutých zástupci
dobrovo|ného svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů tŘestnv:

-

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 a nájemní sm|ouvu, sm|ouvu o výpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku,
nehospodařiI s majetkem státu,
neruči| svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavře| sm|ouvu
o převzetíd|uhu nebo ručite|ského závazku a sm|ouvu o přistoupenikzávazku,
nezastaviI movitý a nemovitý majetek,
nekoupi|, ani neproda| cenné papíry, ob|igace, neuskutečni| majetkové vk|ady,

uskutečni| pouze veĚejné zakázky ma|ého' rozsahu
č' 13712006 Sb. a $27 zákonač' 13412016 sb.),

(s 12

odst.

3

zákona

neziídi| věcná bňemena k majetku rjzemního ce|ku,
nemě| podnikate|skou činnost.

B. V'úsledek pÍezkoumání
Pii pĚezkoumání hospodaiení dobrovo|ného svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojťr
TŘESTAV zarok2O16

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

G. Plnění opatŤení k odstranění nedostatkrj
a) pÍl pÍezkoumání hospodaÍenízemního celku za

piedcházqíci rok

PĚi pňezkoumání hospodaĚenídobrovo|ného svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojťr

TRESTAV za rok 2015 neby|y zjištěny chyby a nedostatky'
b) pii dílčímpÍezkoumání

Pii dílčímpiezkoumání hospodaiení dobrovo|ného svazku obcí Mikroregion ochrany vodních
neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

zdroj TŘESTAV

Na piípadn á rizika neu pozorĎ ujeme.

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

a)
b)
c)

ce|ku
na rozpočtu zemního ce|ku

podí| pohledávek na rozpočtu rjzemního
podí| závazk

podí| zastaveného majetku na celkovém majetku rjzemního

Treštiflá, 10. 2. 2017

7,55o/o
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66,59 %
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is koátro|ora pověieného Ťízenim p|ezkoumání

!ng. PavIína Vejrostová
kontrolor

Poučení
Tato.zpráva o vy7sledku piezkoumání hospodaieníje současně i návrhem zprávy o vfs|edku
pňezkoumání hospodaiení, pňičemŽ konečnyim zněním se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hťrty stanovené v $ 6 odst' 1 písm. d) zákona č' 42ot2oo4 Sb. k podání písemného
stanoviska kontro|orovi pověienému |ízenímpiezkoumání. Tato zpráva o vyis|edku
piezkoumání hospodaiení obsahuje i vfsledky konečnéhodí|číhopiezkoumání'

Územní ce|ek m Že do 15 pracovních dn od pňedání návrhu zprávy
piezkoumání hospodaiení podat písemné stanovisko k návrhu z)ravy

piezkoumání hospodaiení v sou|adu s $ 6 odst. 1 písm. d) zákona e. qzohoo+

o

o

sn'

vfs|edku
vfs|edku

Stanovisko zaš|e dobrovo|nyi svazek obcí na adresu Krajského rjiadu o|omouckého kraje,
odbor kontro|y, s uvedením jména kontro|ora pověĚeného Íízenímpiezkoumání.

piedseda dobrovo|ného svazku obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojťr
{g:i-^rydeps.a'nf
TRESTAV proh|ašuji, že nemám k tomuto návrhu zpráv| o vfs|edkl piezkoumání
hospodaiení dobrovo|ného svazku obďt za rok 2016 piipomíneka nebudu podávat písemné
stanovisko pod|e $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č.42o|2oo4 sb'

Zástupci rjzemního ce|ku proh|ašují,Že poskytli pravdivé a rip|né informace
piezkoumánía o okolnostech vztahujících se k němu.

o

pĚedmětu

S-tejnopis zprávy o vfs|edku piezkoumání hospodaiení dobrovo|ného svazku obcí
Mikroregion ochrany. vodních zdroj TŘESTAV obdrŽe| a s jeho obsahem by| seznámen
piedseda dobrovo|ného svazku obcí dne 10.2' 2017
'

František Laštuvka
podpis

.-

M|kÍoÍegton ochtany

Rozdě|ovník:

iag

vodních

zdÍoi TŘEsÍAv

73 TŤeština č.p' 10
lÓ:751 16 62g

1 stejnopis pro dobrovolnf svazek obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojťr TŘESTAV
1 stejnopis pro Krajsk! iad o|omouckého kraje, odbor kontro|y

