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Dobrovolný svazek obcí DSo Mikroregion
Slušovicko
náměstí Svobody 25,763 15 Slušovice

pověřená Úřední osoba

Bc. Marie ostroŽíková

číslo jednací

KUZL5462912010 KŘ

spisová značka

KUSP 54629/201o KŘ

Zpráva č. 380/201

I Kraiský úřad
Zlínského kraie

odbor Kancelář ředitele
oddělení kontrolnÍ

datum

2.3.2011

Dobrovo!ný svazek obcí DSo Mikroregion SIušovicko zastupovali:
Miroslav Válek - předseda
lng. Jana SousedÍková - účetní

o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovotného ivazku obcí Dso Mikroregion S!ušovlcko, lČ:

75093545
za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

18.10.2010
2.3.20',11

na základě zákona č. 420l2oo4 Sb', o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcÍ.

Přezkoumání se uskuteěnilo na adrese: náměstí Svobody 25,76315 SIušovice

Přezkoumání vykonala:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Kra|ský úřad Zlínského kraje
tř. 'I'omáše Bati 21, Po Box 220
76190 Zlin

Bc. Marie ostroŽíková

IČ:7089l320
te|: 577 043 206, fax: 577 043 202
e-mail : posta@kr-zlinsky. cz, www.kr-zlinsky. cz



A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti

Návrh rozpočtu

Pravidla
provizoria

Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet

Závěrečný ÚČet

Bankovnívýpis

Popis písemnosti

Byl zveřejněn v sídle DSo Mikroregion SluŠovicko od 3. do 19. 3.
2010, a to jak na Úřední desce, tak na unnnv'stránkách. Zveřejněnív
členských obcích bylo písemně dokumentováno.

rozpočtového V souladu s ustanovením s 13 zákona č. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů (v platném zněnÍ)
hospodařilo sdruŽenÍ obcÍ, v době do schválení rozpočtu, podle
stanovených pravidel rozpočtového provizoria - V příjmové a
výdajové části ve výŠi skutečnosti 1112 roku 2009 tj. 14.000 Kč -
schváleno dne 15. 12. 2009 usnesením č.2212009

Upravy rozpočtu formou rozpočtového opatření byly předmětem
jednánÍ a schválení pracovního (programového) výboru, na kterého
byla delegována dne 27. 3. 2009 (usnesení č. 1412009) pravomoc
operativně v rámci rezervy rozpočtu schvalovat příspěvky. Úpravy
byly schváleny dne 29. 9' 2010 (usnesení č. 1712010). DalŠí úpravy
byly schváleny dne 8. 10.2010 usnesením č' 912010 (275 tis'
pořízení dřevěných stánků) a dne 2. 12' 2010 usnesením č. 1112010'

Rozpočtový výhled na období roku 20'10-2013 by| předmětem
jednánÍ a schválení dne 10. 2. 2009.

Na rok 2010 byl předmětem jednání a schválení dne 23. 3.2010
usnesenÍm č.612010. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši
přÍjmů a výdajů 237 tis. Kč.

V souladu s ustanovenÍm $ 17 zákona č.25012000 Sb., byl návrh
závěrečného účtu zveřejněn v sídle DSo Mikroregion SluŠovicko
vyvěŠením na úřední desce a v elektronické podobě od 3. do 19. 3.
2010. Zveřejnění v členských obcÍch DSo bylo písemně
dokumentováno' Schválen byl dne 23. 3.2010 usnesením č' 512010'

Byla provedena úplná dokladová kontrola doloŽenosti
uskutečněných výdajů vztahujícÍ se k předloŽenému bankovnÍmu
účtu vedenému u ČS' Spořitelny č' Účtu 1419553389/0800 a to za
leden aŽ prosinec 2010. U kontrolovaných Účetních dokladů byly
prověřovány zejména formální náleŽitosti, správnost účtovánÍ a
návaznost na vedenou operativní evidenci.
PočáteČní zůstatek Účtu č. 1419553389/0800
66.053,60 Kč.
Celkové přljmy představovaly 466.889'66 Kč, z toho:
- příspěvky od sdruŽených obcí 426.659 KČ,
- z poskytován Í sluŽeb ( jarmarku) 1 3'660 Kč'
- z prodeje a pronájmu při jarmarku 25.945 Kč
- úroky od peněŽního Ústavu 625'66 Kč

představoval

Celkové výdaje představovaly 457.051'50 Kč z toho:
-275.760 Kč pořÍzení 12 prodejních stánků vč. osvětlenÍ,
- 66.793 KČ příspěvek MAV Vizovicko a Slušovicko, vč. kolků za
300 Kč'
- 21.21B Kč nákup zboží a materiálu za účelem prodeje (maso -
jarmark)
- 12.000 Kč ostatníosobnÍvýdaje (dohody účetní),
- 10.380 Kč pořízení materiálu (letáky)
- 33.460 Kč reklamnÍ činnost dostihy 22. 8' 2010, reprezentace



lnventurní soupis majetku
závazkŮ

Příloha rozvahy

Rozvaha

Yýkaz pro hodnocení
rozpočtu

DSo, prodlouŽení domény,
- 480 Kč nákup materiálu na ples DSo (plachta, ŠpendlÍky) a
sluŽeb,
- 3.000 Kč pronájem reklamní plochy Myslivecké sdruŽenÍ,
- 12.500 Kč nákup sluŽeb ( Region Zlínsko - vánoční jarmark

zajištění stánků, hudba, předtančení),
- 3.302 Kč věcné dary (ples DSo tombola),
- 5'000 Kč neinvestiČnítransfer obci obci Hvozdná na kulturní akci,
- 6.000 Kč příspěvek SDH Hvozdná a příspěvek SK lyŽařský
Trnava,
_ 3.801 Kč pohoŠtění,
- 2.ooo KČ příspěvky (koncert ZŠ Trnava, Živý betlém obec Hvozdná)
- 1.357,50 Kč sluŽby pošt a peněŽního ústavu,
Konečný zůstatek účtu č. 1408902379/0800 k 30. 12- 2010
představoval75.891'76Kč. :,ir

Porovnáním uvedeného stavu fin{iičnÍch prostředků na výpise z účtu
se stavem účtu 231 ((ZBÚ) nebylžjiŠten rozdíl.
Účetni doklady, v rozsahu provedené kontroly' obsahovaly
náleŽitosti stanovené v $ '1'l zákona o Účetnictví, včetně podpisů
osob, které ověřily věcnou správnost.
Úeetni zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem
zaručuj ícím jejich trvanlivost.

a Dokladová a fyzická inventarizace byla provedena k 31- 12' 2010,
inventarizační práce byly započaty 13. a ukončeny dne 14. 1.2011.

V souladu s ustanovením $ 30 zákona o účetnictví byly skutečné
stavy majetku zaznamenány v inventurním soupisu, který obsahoval
počáteční stav, přÍpadné přírůstky - Úbytky a koneČný stav majetku

a závazku DSo. lnventarizaci podléhaly tři účty 231 (ZBU) zůstatek
75.891 '76 KÓ, účet 028 (DDHM) zůstatek 5'535 Kč' Účet 348
(pohledávky za rozpočtovými příjmy) zůstatek 10-295 Kč (za obcí
Podkopná Lhota), účet 326 (přr1até návratné finančnÍ výpomoci)
zůstatek 275'471(půjČky od sdruŽených obcí), účet022 (samostatné
movité věci) zůstatek 275160 Kč (12 prodejních ozvučených
stánků), účet 01B (DDNM) zůstatek 2'582,50 Kč (programy k vedení
úČetnictvÍ), Účet 019 ostatní DNM) zůstatek 70.210 Kč (strategický
rozvojový plán). Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjiŠtěny.

Podle ustanovení $ 8 (PřÍloha) vyhlášky č' 41012009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199í sb', o účetnictví,
ve znění pozdějŠích předpisů, pro některé vybrané ÚČetní jednotky'

byly vysvětleny a doplněny informace obsaŽené v ostatnÍch částech
Účetní závěrky. Uspořádání a označování poloŽek přílohy bylo v
souladu s ustanovením $ 45 a v souladu se závazným Vzorem
tabulkových částí'

Y rozvazek31.12' 2010 byly uspořádány poloŽky majetku a jiných

aktiv a závazkťs a jiných pasiv. Hodnoty poloŽek rozvahy byly
vykázány podle koneČných zůstatků zjiŠtěných na jednotlivých

syntetických Účtech. Aktiva celkem ve výŠi 432-156,76 Kč se
rovnala pasivům celkem k témuŽ datu. Uvedený postup odpovídal
ustanovenÍ $ 4 (Rozvaha) výše citované vyhláŠky č. 410/2009 Sb.

plnění Podle účetní sesta.ry FlN 2-12M dosáhly k 31' 12. 2010 celkové
přUmy 466.889,66 Kč, coŽ představovalo plnění k upravovanému
rozpočtu ve výŠi 10O,19o/o, výdaje dosáhly výše 457.051,50 KČ, coŽ
představovalo plnění k upravenému rozpoČtu ve výši 100,23%o.

štruktura čerpání schválených rozpoČtovaných upravených výdajů
byla dodrŽena.



B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

B. l' Při přezkounlání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSo Mikroregion SluŠovicko za rok
2010
nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení $ 10 odsí 3 písm' b) a písm. c)
zákona č.420/2004 sb.

B. Il. Přezkoumané předměty v nichŽ nebyIy nalezeny chyby ani nedostatky

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst' 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
vČetně peněŽních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano

Předmět: Zákon Ó. 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a
pouŽitÍ peněŽních fondů - přezkoumán: Ano

- nebyl zřízen

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst' '1 pÍsm. c) náklady a výnosy podnikatelské
Činnosti územního celku - přezkoumán: Ano

- nebyly realizovány

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb s 2 odst. 1 písm. d) peněŽní operace, týkající se
sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územnÍmi celky, anebo
na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích
zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví- přezkoumán: Ano

Předmět: Zákonč.42012004 Sb' s 2 odst. 1 písm. f) hospodařenía nakládánís prostředky
poskytnutými z NárodnÍho fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodnÍch smluv - přezkoumán: Ano

- nebylo realizováno

Předmět: Zákon č' 42012004 sb. s 2 odst' í písm. g) vyÚčtování a vypořádání finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpoČtům, ke státním
fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano

Předmět: Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 2 pÍsm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictvÍ územního celku - přezkoumán: Ano

Předmět: Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 2 písm. b) nakládánÍ a hospodaření s majetkem
státu, s nímŽ hospodaří Územní celek - přezkoumán: Ano

Předmět: Zákon Ó' 42012004 Sb. s 2 odst' 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláŠtního právního
předpisu - přezkoumán: Ano

- nebylo realizováno
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Předmět: Zákon č. 42012004 Sb' s 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazkŮ a
nakládánís nimi - přezkoumán: Ano

Předmět: Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst" 2 písm. e) ruČení za závazky fyzických a
právnických osob - přezkoumán: Ano

- nebylo realizováno

Předmět: Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých
věcí ve prospěch třetÍch osob - přezkoumán: Ano

- nebylo realizováno

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst' 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku

Územního celku - přezkoumán: Ano
- nebylo realizováno 

.||,,

Předmět: Zákon č' 420t20o4 Sb. s 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené Územním celkem -

přezkoumán: Ano

C. Závěr

l. PIněnÍ opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za předchozí rokv

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b) při dÍlČÍm přezkoumání hosoodařenÍ dobrovolného svazku obcí
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

tl. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSo Mikroregion Slušovicko za rok
2010

nebyty zjištěny chyby a nedostatky [$ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 sb.].

lll. Nebyla zjištěna rizika dle $ í0 odsÍ. 4 písm. a) zákona č.420/2004 sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSo Mikroregion Slušovicko za
rok 2010

Byly zjiŠtěny dle s 10 odst' 4 pÍsm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %

b) podíl závazkŮ na rozpočtu územního celku 59'00 %

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku oo/o



DSo Mikroregion Slušovicko, dne 2'března2011

Bc. Marie ostroŽíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumáni

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumánÍ.

Miroslav Válek předseda dobrovolného svazku obcí DSo Mikroregion SluŠovicko prohlaŠuje, Že

v kontrolovaném období ÚzemnÍ celek nehospodařil s majetkem ,státu, neručil svým majetkem za
závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a r{qovitý majetek, neuzavřel kupní

smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajícÍ*Še nemovitého majetku, smlouvu o
přijetí nebo poskytnutí Úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutíffiotace, smlouvu o převzetí dluhu

nebo ruČitelského závazku, smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdruŽenÍ, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteČnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky
malého rozsahu (S 12 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb.).

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 2. 3'2011

Miroslav Válek

předseda

Výtisk č'1 obdrŽí: Dobrovolný svazek obcí DSo Mikroregion Slušovicko
Výtisk č.2 obdrŽí'' Krajský Úřad Zlín, oddělení kontrolní odbor kancelář ředitele
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