PARDUBlctď KRAJ
KrajskýÚřad

Zpráva o vtýsledkupřezkoumáníhospodaření
Dso Regioná|nísvazek obcí Bohdaneěsko,tC: 70847517
za rok 2013
Přezkoumání se uskutečnilove dnech:
- 21.11.2013
- 11.2.2014
hospodďeníúzemníchsamospnívných
nazál<ladézžkolač. 42012004Sb., o přezkoumávríní
celkůa dobrovolnýchsvazkůobcí.
Přezkoumání proběhlo v sídleDSo Masarykovo nám. 1,533 41 LánnéBohdaneč
Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řizenimpřezkoumrání:Věra Loužilová
.

kontroloři:
- Miloslava Jílková
. Helena Lacušová

Zástupci
-

dobrovolnéhosvazku obcí:
Ing. Květoslava Jeníčková- předsedkyněsvazku
Petr Černý . místopředsedasvazku
Dagmar Kašparová- účetrrí
svazku
Ing. Lucie Paclíková

Kgrerslého nánědí 125' 53211 Padutje' Td.: +420466ffi530' 535.líoH: +420 T2ffiffi

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s s 2 zákona
č.420/2004sb.''
-

.

.
.
-

plnění příjmůa lydajů rozpoěfu včetněpeněŽníchoperací,fýkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoperace' ýkající se tvorby a pouŽití peněžrích fondů,
nríkladya výnosy podnikatelskéčinnostiúzemníhocelku,
peněžríoperace,týkajícíse sdruŽenýchprosředků acizich zdrojů,
hospodďení a nakládrání s prostředky poskýnutymi z Niírodního fondu a s dalšími
prostředky
ze zalvančí poskytrrutými na zákJaďémeziniárodních smluv,
vyričtovarría vypořádani finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtum krajů'
k rozpočtumobcí,k jin;ým rozpočtum,ke státnímfondůma k dďším osobám,
naklrídrínía hospodďení s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem statu'
s nímžhospodaří územnícelek,
zadávini a uskutečňovaníveřejnýchzakázek,
stav pohledávek azávazktt a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fuzických aprávnických osob,
zastavovánímovitych a nemoviých věcí ve prospěch ťetíchosob,
ňzovéni věcných břemen k majetku územníhocelku,
úěetnictvívedenéúzemnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

.
-

dodržování povinností stanovených zvlráštnímiprávními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodďení územních celků, o hospodďení s jejich majetkem, o
účetnicwía o odměňoviání'
souladu hospodďení s finančnímiprostředky ve srovniínís rozpočtem,
dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratrréfrnančď výpomoci a podmínek jejich
pouŽití,
věcnéa formrílnísprávnosti dokladůo přezkoumávarrých operacích'

V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. bylo přezkoumiání hospodďení
uskutečněnovýběrovým způsobemdle předmětu a obsahu přezkoumání.

Kqnerskétpnánědí125,53211Paldut*F'Td':+420466026530'
535'lvlobil+420T2ffiZffÉ.

A. Přezkoumané pÍsemnosti
Při přezkoumaníhospodďení dobrovolnéhosvazku obcí DSo Regionální svazek obcí
Bohdanečskobyly přezkoumány nasledujícípísemnosti:

Druh oísemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

Rozpočtovývýhled
Schválený rozpočet
Závěrečnýúěet

Náwh rozpočtuna rok 2013 bylzveřejněn na uředníchdeskách
všechobcíDSo od 31. 10.do 15.II.20t2 takév elektronické
podobě.
I/20I3vďná hromadaDSo 11.4. 20Í3
radaDSO 2.7.2013
212013
312013radaDSO 19.9. 2013
2014- 2018
ValnáhromadaDSo ze dne20. Il.20|2
Valná hromadaDSo ze dne l l .4.2013 schvďujeceloroční
za rok
hospodďeníDSo bez výhrad.Návrh závérečného
účfu
2012by| spolu se zprávouo přezkoumríní
hospodďeníza rok
20|2 zveřejněnna uředníchdeskáchobcíDSo a takév
podobě.Rada DSo ze dne21. 3. 20l 3 schvaluje
elektronické
závěrkuDSo za rok2012 - Protokolo schvaloviíní
účetrrí
závěrkvpředloženke kontrole.
účetní
pod ě.
Bankovní vypisy CS v č.řadě l - 9 včetlrězaúčtoviíní
řadou 500001 500009
Zůstatekbankovního účtusouhlasí na stav tlčtu2431 v hlavní
kttizek 31. 10.2013

Bankovní vypis

Dohoda o hmotrré
odoovědnosti

Evidencemajetku
Evidence pohledávek
Faktura
Hlavní kniha

lnventumísoupismajetkua
závazktl

Kniha došlých faktur
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Pffloha rozvahr
Rozvaha

Poois písemnosti

Z e d n e1 . 1 . 2 0 1 2

Protokolyo zařazení
dlouhodobého
majetkuč.I - č.2.
Protokol o vyřazenídrobnéhodlouhodobéhohmotného
maietku.
v číselné
řadě 220001- 220005včetnězaúětoviíní
oředoisů
Došléfakturv včetně zaučtováni předoisů a přípraw úhrad

Kedni31.10.2013
Pliíninventurna rok 2013 vydanýpředsedkynísvazkudne 13.
11 .2 0 1 3 .
komiseproběhlodne 14. II.2013.
Proškolení
inventarizační
Inventurnísoupisymajetkuazávazki se stavemke dni 3l.12.
2013.
zotáva zotacovaná dne 6. | . 20|4.
Inventarizační
Vedena v excelovétabulce v č.řadě l - 6

pokladď dokladyv č.řaděpríjmů
3l0001 - 310002a výdajů
32001.320002 věetrrězauětováttt
Vedenav excelovétabulcev č.řaděpříjmů3l0001 - 310002a
wdaiů 32001.320002
Ke dni 30.9. 2013.31.12.2013
Ke dni 30.9. 2013,31.12.2013
naiěet432
HV za rok20l2 přeúětoviín

nárnědí125'5321,|Padubie' Te|,:+420466026530'
535'tvlobit+4z) 72ffiM
Kornenského

Učetnídeníkza období| - I0l2013
Yýkaz pro hodnoceníplnění Ke dni 31. 10.2013,31.12.2013
Učetnídeník
rozpočtu

YÝkaz zisku a ftátv
Smlouva o vývoření
dobrovolnÝch svazkůobcí
Stanovy a osvědčenío
regi straci dobrovolných
svazkůobcí
Dohody o proÝedenípráce
Smlouvy a dalšímateriály k
přij atým účelovýmdotacím

Smlouw o půičce
Vnitřní předpis a směrnice

Zápisy z jedúníorgrínů
dobrovotnÝchsvazkůobcí

Ke dni 30.9. 2013,31.t2.2013
Ze dne19.6.2000
Ze dne20.5.2004,aktualizacestanovze dne 14.11.2013
orgránDSo, ktery schvďuje účetní
závěrku (radaDSo),
je
pověřena
přípravouschvalování
kontrolníkomiseDSo
účetrrí
závěrkv.
Z e d n e1 . 1 . 2 0 1 3
Smlouvao poskýnutídotacev riímciPoV ze dne 9. 9.2013 produkce- Úše 200 000,.Kčjako
Podporaodbytumístrrí
neinvestiční
s vytiětoviíním
do 31.12.2013
Smlouvao poskytnutídotacev rámci PoV ze dne 9. 9.2013 pro RegionálnísvazekobcíBohdaneěsko- ve ýši
Poradenství
30 000'-Kč s vničtováním
do 31. t2.2013

Sm]ouvao půičceuzavřená dne 4. 7.2013.
Směrnice o zpracoviínírozpoětu, o podrozvaze, o opravných
položkách, o časovémrozlišení,o reálnéhodnotě, o účetnictví,
o inventarizaci, odpisový plrán,o finančníkontrole' o evidenci
maietku

YalnáhromadaDSo ze dne20. 11.2412,11.4.2013
RadaDSO ze dne21.3. 2013,2. 7. 2 0 1 3 1, 9 . 9 . 2 0 1 3
Kontrolníkomise DSo ze dne 14. Il.20t3

B. Zjištěníze závěrečnéhopřezkoumánÍ
Při přezkoumáníhospodďeníDSo Regionrílní
svazekobcíBohdanečsko
nebvlv ziištěnvchvbv a nedostatlrv.

Kqnerrekétp
nffií

125,5p,11PatdutÍe'Td.:+420466026530'
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C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření rúzemníhocelku za předchozí rolry
nebyly zjištěny chyby a nedosÚatky.
b) při dílčímpřezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření
DSo Regionální svazek obcí Bohdanečsko zarck2ol3
Nebyly ziištěnv chvbv a nedostatkv (s10 odst.3 písm. a) zákona č.42012004sb.)
III. Při přezkoumání hospodaření
Regionální svazek obcí Bohdanečsko zarok2013
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,.420t2004 sb.
Iv. Při přezkoumání hospodaření
DSo Regionální svazek obcí Bohdaneěsko zarok2013
Byly zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm.b) následujícíukazatele:

a) podílpohledávekna rozpočtuúzemníhocelku

0'00 7o

b) podíl závazkilna rozpočtuúzemníhocelku

0,27 oÁ

c) podílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku

Karenskéhonáněď 125'5321.|Padubice'Td.:+420466(26530.
535'lúoltil+420724652trf,
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Y LépnchBohdaneč dne 11.2.20|4
Podpisy kontrolorů:

Jméno

-1

Miloslava Jílková

V

. lodpisT

""r

vli&;

. Věra LouŽilová
kontolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném období územní celek dle prohliášení stafutrírníhoziástupce
nehospodďil smajetkem strítttneručilzazávazkyjiných osob, neuzavřelkupní,směnnbr1
darovací,nájemní, zrístarmísmlouvu tykajici se nemovitéhomajetku, smlouvu o ďtzsni
věcného břemene, smlouvu o úvěru' nepoříďl arri neprodal akcie, cenné papíry, nebo
obligace.
S obsahem Zpráw o výsledku přezkoumráníhospodďení DSo Regionáfunísvazek obcí
Bohdanečsko
o počfu7 stan byl sezrrrímen
ajeho stejnopisčíslo1 obdržel

dne
(.t

/1

!zu/rYh
"""r/'
V

1r.2.2014

/

Ing. Květoslava Jeníčková
Bohdanočskt
svezek
Beglonátní
.l
nám.
Masarykovo
533 41 L. Bohdaneě

předsedkyněsvazku

Rozdělovník:

Steinoois

Početvýtisků

Předáno

PřevzaI

1

1

DSo Regionílní
svazek obcí
Bohdarrečsko

Petr Čemý

2

1

Pardubiclcýkraj

Věra Loužilová

lGrrprdGlp rÉněď 125'532.tl MtÍe,

Td.:+420466@6530,
535,lÁob*+42o724652B8

Poznámky:
Vtéto zpnívě jsou zapracovány vysledlry uvedenév zápisu o výsledku dilčÍho
přezkoumání hospodaření i výsledlry konečnéhodílěího přezkoumání hospodaření
územníhocelku.
Záryisnevylučujedalšíkontrolní zjištěníjiných kontrolních orgánů.
dokumenty byly územnímucelku vráceny.
Všechnyzapůjčené
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje zároveň návrhem zprávy o
výsledku přezkoumání hospodařenía konečnýmzněním zprávy se stává v pffpadě, že
r'izemnícelek nevyužijemožnostipodaÚpísemnéstanovisko dte $ 6 odst. 3 písm.l zákona
č.420n004Sb. Stanovisko se doručujekontrolorovi pověřenémuřízenímpřezkoumání.
Územní celek je ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 1 písm.b) zákona ě. 42012004sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkůuvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnouinformaci pffslušnému
přezkoumávajícímuorgánu @ardubiclry kraj)' a to nejpozději do 15 dnůpo projednrflní
tétozpráxy
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 2 zákona č. 420t2004sb.,
povinen v informacích podle ustanovenís 13 odst. 1 písm.b) téhožzákona uvéstlhůtu'
ve které podá pffslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijafých opatření a v této |hůtěpffslušnémupřezkoumávajícÍmuorgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Za nesplněnítěchto povinností |ze uložit r'izemnímucelku dle ustanovení$ 14
písm. D' E)' h) zákona č. 420n004 sb.' pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kě
v jednom případě.

Krenskélp n*náí 12553a11ffiutie'

Td: +42046fiE65o'536'llhbi: +420T2ffixBB

