
Čj.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje : 

Telefon : 

Fax: 

E-mail : 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor kontroly a sdílených služeb 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

MSK 34945/2015 
KON/18333/2014/Sam 
113.1 VlO 
Bc. Jana Breuerová 
595 622 622 
595 622 282 
posta@kr-moravskoslezsky .cz 

Stejnopis č. 2 

Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Krnovsko, IČ: 71195530 za rok 2014 

Na základě písemné žádosti ze dne 30. 6. 2014 provedla 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č. 

Bc. Jana Breuerová kontrolor pověřený řízením 348/03/2014 2546 

dne ll. 3. 2015 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2014, místem provedení 

přezkoumání hospodaření byl obecní úřad Úvalno. 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2014 dne 7. ll. 2014. 

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne ll. 3. 2015. 

Zástupci svazku obcí: 
- Luděk Volek, předseda svazku 

- Zuzana Latochová, účetní 

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2014 bylo provedeno v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celka a dobrovolných 

svazka obcí, ve znění pozdějších předpisa (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání 
hospodaření vykonané dne 24. ll. 2014 kontrolní skupinou ve složení: 

Ing. Blanka Gábová 
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Čj.: MSK 34945/2015 Sp. zn .: KON/18333/2014/Sam 

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí") bylo prováděno 
zejména dle následujících právních předpisťl, souvisejících s činností orgánťl svazku obcí: 

1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpis~ (dále jen zákon 
č. 128/2000 Sb.), 

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt~, ve znění pozdějších předpis~ 
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), 

3. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpis~ (dále jen zákon č. 563/1991 Sb. ), 
4. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpis~, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška 
č. 410/2009 Sb.), 

5. vyhláška č. 449/2009 Sb., o zp~sobu, termínech a rozsahu údaj~ předkládaných pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu, rozpočt~ státních fond~, rozpočt~ územních samosprávných celk~, rozpočt~ 
dobrovolných svazk~ obcí a rozpočt~ Regionálních rad region~ soudržnosti (dále jen vyhláška 
č. 449/2009 Sb.), 

6. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpis~ (dále jen České účetní standardy), 

7. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis~ (dále jen vyhláška 
č. 323/2002 Sb.), 

8. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis~ (dále jen zákon 
č. 137/2006 Sb.), 

9. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisll (dále jen zákon 
č. 262/2006 Sb.), 

10. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
11. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.), 
12. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk~ (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
13. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek (dále jen vyhláška č . 220/2013 Sb.), 
14. stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy. 
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Čj.: MSK 34945/2015 Sp. zn.: KON/18333/2014/Sam 

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s§ 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 

plnění příjma a výdaja rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředka, 

finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fonda, 

náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, 

peněžní operace, týkající se sdružených prostředka a cizích zdroja, 

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky 

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 

vyúčtování a vypořádání finančních vztaha ke státnímu rozpočtu, k rozpočtam kraja, k rozpočtam obcí, 

k jiným rozpočtam, ke státním fondam a k dalším osobám, 

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří 

svazek obcí, 

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 

stav pohledávek a závazka a nakládání s nimi, 

ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, 

účetnictví vedené svazkem obcí. 

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zeJmena předpisy o finančním 

hospodaření svazka obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 

dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 

věcné a formální správnosti doklada o přezkoumávaných operacích. 

A. Výsledek přezkoumání hospodaření 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatkll 

8.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 

8.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 10. 2014 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 
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Čj.: MSK 34945/2015 Sp. zn.: KON/18333/2014/Sam 
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Čj.: MSK 34945/2015 Sp. zn.: KON/18333/2014/Sam 

C.Závěr 

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle§ 2 a§ 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2014 

• nebyly dle§ 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. 

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 

• při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 

C.3 Podíly pohledávek, závazkfl a zastaveného majetku 

• podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 

0,00 °/o 

• podíl závazkfl na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých závazkfl činila Kč 0,00) 

8,53 °/o 

• podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 Ofo 

D. Upozornění 

upozorňujeme na změnu zákona č. 250/2000 Sb. účinnou od 20. 2. 2015, která zejména definuje 
postup územních celkťl při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ lOa - § lOd), 
rozšiřuje výčet správních deliktťl (§ 22a) a rovněž upravuje provádění rozpočtových opatření (§ 16 
odst. 4) 

V této zprave JSOU zapracovány výsledky uvedené v zap1su o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 

i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí. 

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánťl . 

Všechny zapťljčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije 
možnosti podat písemné stanovisko dle§ 6 odst. 3 písm. I zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 

V Ostravě dne ll. 3. 2015 
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Zprávu zpracovala a sepsala: 
Bc. Jana Breuerová, 
kontrolor pověřený řízením 

Čj.: MSK 34945/2015 

Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech: 

Sp. zn.: KON/18333/2014/Sam 

Stejnopis č. 1 pro odbor kontroly a sdílených služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

Stejnopis č. 2 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko 

Seznam předložených dokladťl: 
podklady ke zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 na úředních deskách a zpťlsobem umožňujícím 
dálkový přístup v členských městech a obcích, 
rozpočtové opatření č. 2 schválené správní radou svazku obcí dne 20. 11. 2014 usnesení č. 3/65 ač. 3 
schválené valnou hromadou dne 11. 12. 2014 usnesením č. 5/43, 

rozpočtové opatření č. 1 schválené správní radou svazku obcí dne 4. 9. 2014 usnesení č. 4/64, 
rozpočtový výhled sestavený do roku 2016, podklady ke zveřejnění na úředních deskách a zpťlsobem 
umožňujícím dálkový přístup v členských městech a obcích, usnesení č. 10/40 o schválení rozpočtového 

výhledu na zasedání valné hromady dne 12. 12. 2013, 
rozpočet dobrovolného svazku obcí na rok 2014, usnesení č. 9/40 valné hromady dobrovolného svazku 
obcí ze dne 12. 12. 2013, 
podklady k zveřejnění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2013 a zpráv revizní komise na úředních deskách a zpťlsobem umožňujícím dálkový přístup 
v členských městech a obcích a předložení závěrečného účtu po jeho schválení zastupitelstvťlm 

členských měst a obcí, usnesení č. 5/41 o schválení závěrečného účtu na zasedání valné hromady dne 
12. 6. 2014, 
podklady k provedené inventarizaci majetku a závazku svazku obcí k 31. 12. 2014, 

výkaz rozvaha k 31. 12. 2014, 

rozvaha k 31. 10. 2014, 
účetní doklady č. 140167 ze dne 7. 10. 2014 do č. 140175 ze dne 31. 10. 2014 (výpisy z běžného účtu, 
Česká spořitelna a.s.), 

účetní doklad č. 140176 ze dne 31. 10. 2014 (výpisy z účtu, ČNB), 
účetní doklad č. 140177 ze dne 14. 10 2014 ač. 140178 ze dne 31. 10. 2014 (vnitrodoklady), 

účetní doklady č 310033 ze dne 28. 7. 2014 do č. 310045 ze dne 24. 10. 2014 (faktury přijaté), 
účetní doklady č. 32001 do č. 32025 ze dne 14. 2. 2014 (faktury vydané - předpisy členských 

příspěvkťJ), 

účetní doklady č. 140199 ze dne 1. 12. 2014 do č. 140229 ze dne 31. 12. 2014 (výpisy z běžného účtu, 

Česká spořitelna a.s.), 
účetní doklad č. 910017- 910021 za prosinec 2014 (pokladní doklady), 

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2014, 
výkaz FIN 2-12M k 31. 10. 2014, 
výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014, 

výkaz zisku a ztráty k 31. 10. 2014, 
stanovy svazku obcí, úplné znění Mikroregion Krnovsko ze dne 11. S. 2007, 
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Čj.: MSK 34945/2015 Sp. zn.: KON/18333/2014/Sam 

ÚZ 603 - smlouva č. 0715/2013/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 
29. 7. 2014 na realizaci projektu "Podpora poradenství, propagace a aktivit v Mikroregionu Krnovsko" 

ve výši max. Kč 142.000,--, závěrečné vyúčtování projektu ze dne 28. 7. 2014, 
zpráva revizní komise o kontrole hospodaření dobrovolného svazku obcí ze dne 10. 12. 2014, 
zprávy revizní komise o kontrole hospodaření dobrovolného svazku obcí ze dne 13. 5., 14. 9. 

a 31. 10. 2014, 
usnesení č. 6/41 valné hromady svazku obcí ze dne 12. 6. 2014 o schválení roční účetní závěrky 

sestavené k 31. 12. 2013. 
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