PARDUBICKY KRAJ
Krajskýúřad

Zpráva o vtýsledkupřezkoumáníhospodaření
Dso Regioná|nísvazek obcí Bohdanečsko,|G:70847517

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 29.10.2012
- 4.2.2013
ta zákJadézákona ě. 420 12004Sb., o přezkoumávání hospodďení územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazkůobcí.
Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě Masarykovo náměstí 1' 533 41 Lázné
Bohdaneč
Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumiíní: Věra LouŽilová

-

kontroloři:
- Miloslava Jílková
- Yvona Lambertyová
- Ing.Jan Slavík

Zástupci dobrovolného svazku obcí:
- Ing. Květoslava Jeníčková- předsedkyně svazku
- Petr Černý - předseda svazku
- Dagmar Kďparová - účetnísvazku
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákona
č,420/2004Sb.;
-

.
.
-

.
.
-

plnění příjmůa vydajůrozpočtuvčetněpeněŽníchoperací,týkajícíchse rozpočtoqých
prostředků,
finančníoperace' tykajici se tvorby apollžltipeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelskéčinnostiúzemníhocelku,
peněžď operace' týkaJíci se sdruženýchprostředků a cizích zdrojů,
hospodďení a nakládríní s prostředky poskytnu|ými z Národního fondu a s dalšími
prostředky
zezahraničíposkýnufýrninazžl<Jaděmeziniárodníchsmluv,
vytičtovaní a vypořádaÍi finaněních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtum krajů,
k rozpočtumobcí' k jin;ým rozpočfum,ke stiítnímfondůma k dalšímosobiím,
nakládrínía hospodďení s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem státu'
s nímžhospodďí územnícelek,
zadávénía uskutečňoviíníveřejných zakizek,
stav pohledávek azávazkŮ a nakládání s nimi'
ručenízazávazky szických a právnických osob,
zastavovánímovitých a nemoviých věcí ve prospěch třetíchosob,
zŤlzovénivěcných břemen k majetku uzemníhocelku,
účetnictví
vedenéúzemnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

.
-

dodržoviánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejménapředpisy
o finančním hospodďení územních celků, o hospodďení s jejich majetkem, o
účetnictví
a o odměňování,
souladu hospodďení s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem'
dodrŽeníúčeluposkýnuté dotace nebo návratnéfinančníqipomoci a podmínekjejich
pouŽití,
věcnéa formální správnosti dokladůo přezkoumávaných operacích.

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

Návrh rozpočfu

Pravidla rozpočtového
orovizoria
Rozpočtová opatření
Rozoočtov'fvýhled
Schvrílenýrozpoěet
Závileěný uěet
Bankovní výpis

Faktura
Hlavní kniha
Invenfumísoupis majetku a
závazklů
Kniha došlÝchfaktur
Pokladní doklad
Příloha rozvahv
Rozvaha
Učetnictvíostatní
UčtovÝ ronrh
Y ýkaz pro hodnoceď plnění
rozpočtu
YÝkaz zisku a Ztráťr
Smlouva o vytvoření
dobrovolnÝch svazkůobcí
Stanovy a osvědčenío
registraci dobrovolných
svazlcu obcí
Dohodv o provedenípráce
Smlouvy a dďší materiály k
přij atým účelovýmdotacím

Smlouw o dílo

Vniřní předpisa směmice

Popis písemnosti
Návrh rozpočtuna rok 20l2by| zveřejněn na uředních deskách
obcí DSo atakév elektronicképodobě
Vďná hromadaDSo ze dne 1. 12.20II

Il20I2 PředsedaDSo l. 6. 2012"2120Í2PředsedaDso 27. 9.
2012. 3l20I2PředsedaDSo3. 12.2012
2013-2014.2014-2018
Rozpoěet na rok 20l2by1, schválen valnou hromadou ze dne
29.3.2012
Y alná hromada DSo ze dne 29. 3. 2012, byl zveřejněn ve
všechobcí DSo takév elektronickéoodobě

výpis zběžného
ke dni 01 - 12 vedenýu Ceskéspořitelny'
účfu
a.s.
Přiiaté01 - 12' wdané01 - |2

zaobdobí06 - 1Il20Í2
Plán inventurze dne 10. 11.20|2
Proškolení
inventarizační
komiseze dne20. |1.2012
Inventanzaěnizptáva za rck 2012ze dne 14. |. 2013
r.2072
VÝdaiový ookladní doklad č.1 - 3

sestavená
za období09/2012.|2/20|2
sestavenáza období09120|2.l2l2012
předkontační
dokladvza období0|l20I2 - 12/20|2
2012
- l2l20l2
FIN 2-12M sestavený
za období0612012
sestavenýza období09120|2.12l20l2
Ze dne19.6. 2000
Ze dne11.12.2001
Z e d n el . 1 . 2 0 1 2
neinvestiěnídotaceKrU na poradenství- Rozvoj regionálďho
svazkuobcíBohdaneěsko2012ve ýši 30.000Kč,neinvestiční
dotaceKrÚ ve výši200.000Kč na vybavenosta obcí
mikroregionu,smlouvy o poskýnutí dotace,fakfury, bankovní
výpisy, za.účtování
ze dne9.7.2012.3.9. 2012a 15.6.2012
- oryanzace úěetnictví,oběh účebrích
Směrnice o účetrrictví
dokladů,Podrozvaha a evidence údajůdo přílohy úěetní
závěrky, Časovérozlišoviíní,opravné poloŽky k pohledávkrím,
Podpisové vzoÍy
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Směrnice o inventarizaci
odpisový plrín
Směmice o evidenci majetku
kontrole
Směmice k f,rnanční

/

Zápisy z jednáni orgiínů
dobrovolnÝch svazlni obcí

Valná hromadaze dne| . |2. 20| I . 29. 3. 20|2. 20. 1I . 2012

přezkoumání
B. zjištěníze závěrečného
Při přezkoumríníhospodďení DSo Regionální svazek obcí Bohdanečsko
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky.

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí rolry
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dí|čímpřezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.
II. Při přezkoumání hospodaření
DSo Regionální svazek obcí Bohdanečsko zarok20l2
Nebvlv ziištěny chvbY a nedostatkv (810 odst.3 písm.a) zákona č.42012004sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření
DSo Regionální svazek obcí Bohdanečsko zarok20|2
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004sb.
Iv. Při přezkoumání hospodaření
DSo Regionální svazek obcí Bohdanečsko zarok20|2
Byly zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm.b) následujícíukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočfuúzemníhocelku

0'00 7o

celku
b) podíl závazkina rozpočtuúzemního

1,31oÁ

c) podíl zastavenéhomajetku na celkovém majetku uzemníhocelku
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Y LánichBohdaneč dne4.2.20|3

Jméno
Yvona Lambertyová
Ing. Jan Slavík

Věra Loužilová
přezJ<oumání
kontrolorpověřený Íízen1m

V kontrolovaném období uzemní celek dle prohlášení statutiímího zástupce
nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupď' směnnou,
darovací, nájemní, zástavni snlouvu fýkající se nemovitého majetku, smlouvu o ňizeni
věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo
obligace.
S obsahem zpráw o qýsledku přezkoumiíní hospodďení DSo Regionální svazek obcí
Bohdanečsko o počtu6 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo1 obdržela

dne
4.2.2013

svazek
Bohdanečsko
Regioná|nÍ
obcí
Masarykovo
nám,1
53341
LázněBohdaneč

Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně svazku

Rozdělovník:
Steinopis

Početwtisků

Převza|

Předáno

1

I

DSo Regionálrrí
svazekobcí
Bohdanečsko

2

I

Pardubickýkraj

Ing. Květoslava Jeníčková
Věra LouŽilová
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Poznámky:
Y této zprávé jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dilčího
přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčíhopřezkoumání hospodaření
rÍzemníhocelku.
Zápis nevylučuje dalšíkontrolní zjištěníjiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčenédokumenty byly územnímu celku vráceny.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zpráxy se stává v případě' že
r'izemnícelek nevyužije možnosti podat písemnéstanovisko dle $ 6 odst. 3 písm. l zákona
č.42012004Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému ílzením přezkoumání.
Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42012004sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj)' a to nejpozději do 15 dnů po projednání
této zprávy.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení s 13 odst. 2 zákona č. 420t2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení s 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůfu'
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatych opatření a v tóto lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností }ze uložit rÍzemnímu celku dle ustanovení $ 14
písm. Í)' 8)' h) zákona č,.42012004 sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč
v jednom případě.
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