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zPRÁVA o vÝsleDKU pŘezxouMÁNí

hospoda ení Účetníjednotky Svazek obcí VlTls - Čejkovice, Mutěnice,
Velké Bílovice za Účetní období roku 2016

uČerrví JEDNoTKA:

lČ:

SÍoto:
pRRvltí FoRMA:

ovĚŘovnNÉ ogoogí:

unČrruí zpRÁvy:

pŘrzrou vlÁtrt í PRoVE D L:

Svazek obcí VlTls - čejkovice, Mutěnice, VeIké Bílovice
71 16 39 56
Masarykova č. 20o,696 11 Mutěnice
dobrovoln svazek obcí

od 1.1.2016 do 31.12.2016

ShromáŽdění starost svazku obcí VlTls

KAMA - AUDIT, spol. s r. o.
Spojovací 658, 696 61 Vnorovy
oprávněn í KAČR č. 31 6

auditor, lng. Bohumil Kadlic, oprávnění KAČR č. 1436

DoBA pnovÁoĚtrtí

r'ryen aŽ prosinec 2O16: príprava podkladŮ, dílčí prezkum
duben aŽ květen 2017'' závěrečné kontroly, zpracování
zprávy

1 . Základni identifikace

Prezkoumání hospoda ení svazku obcí za učetní období roku 2016 bylo provedeno v souladuse zákonem č' 420l2oo4 Sb., o prezkoumání hospodarení uzemních samosprávn1ich celkťr adobrovoln1ich svazku obcí (dále jen,,Zákon o prezkoumávání") a bylo provedeno na základěsmlouvy uzavrené dne 4. května 2015 mezi objednavatelem svazkem obcí VlTls, kterzastupoval predseda svazku obcí MVDr' Dušan Horák a ově ovatelem KAMA - AUDIT, spol's r' o', auditorskou společností, kterou zastupoval lng' Bohumil Kadlic.

Tato zpráva je zpracována v souladu s s 10 zákona č. 42Ol2Oo4 Sb., ,,o prezkoum ávání,,' P iprovádění prezkumu auditor vychází z s 12zákona č' 42Ol 2Oo4Sb., ,,o prezkoum ávání,,.

Návrh Zprávy o v sledku prezkoumán í hospodaren í byl učetn í jednotce predán 4.5.2017 .K návrhu měla Účetní jednotka právo podat písemné stanovisko, a to do 30 dnŮ od predánínávrhu' Stanovisko bylo treba doručit auditorovi.

Úeetníjednotka nevyuŽila své právo na podání písemného stanoviska.
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2.

2'1 Dle zákona o p ezkoumání, $ 2, oďst' 1, písm.a), v návaznosti na $ 3 htediskap ezkoumávání:

Plnění p íjmri a vyidajri rozpočtu, soulad na zákon č. 25ot2ooo sb., o rozpočtov'ichpravidlech uzemních rozpočtri.

Ziištění:
r rozpočet pro rok2016 byl schválen na zasedání shromáŽdění starostu dne 29' 12.2015a to jako rozpočet vyrovnan , príjmy ve v ši 20 2oo,_ a vydaje ve v ši 20 2oo,_ Kč' návrh rozpočtu byl zverejněn vhodn m zpťrsobem a v príslušném termínu ve všechčlensk ch obcích svazku obcíl V rozpočtovém roku 2016 nebyla provede na Žádná Úprava rozpočtu
' závěrečn učet svazku obcí za rok 2015 by| projednán na zasedání shromá ŽděnístarostŮ dne 16'6.2016 a jeho projednání bylo uzav eno souhlasem s celoročnímhospodarením svazku obcí bez v hrad

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2'2 DIe zákona o p ezkoumávání s 2, odst. 1, písm' b) - 9), v návaznosti na$ 3 h/ediskap ezkoumávání:

písm' b) Finanční operace t1ikající se tvorby a použití peněžních fondri.

Ziištění:
l svazek obcí neměl zízen v Účetním období 2016 žádny peněŽní fond

písm. c) NákIady a v1inosy podnikatelské činnosti.

Ziištění:
! svazek obcí v Účetním období roku 2016 neprovozovalpodnikatetskou činnost

písm. d) Peněžní operace t}ikající se sdružen ch prostredkri.

Ziištění.

r V Účetním období roku 2016 neměl svazek obcí uzav en Žádny smluvní vztah, zekterého by vypl vala povinnost provádění peněŽních operací t1ikajících se sdruŽen}7chprostredkŮ

_?_
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písm. e) Finanční operace t1ikající se cizích zdrojri.

Ziištění:
l svazek obcí nevedl v učetním období roku 2016 Žádné cjzí zdroje a to jak v Účetnictví,

tak i v rozpočtovém hospodarení

Komentár: Prezkoumání cizíchzdrojťr bylo provedeno ve vztahu k cizím zdrojŮm mimo běŽné
závazkové vztahy.

písm. f) Hospoda ení a nakládání s prost edky poskytnut mi z Národního fondua na základě mezinárodních smluv.

Ziištění.

' pro prezkum za učetní období roku 2016 nebyla u svazku obcí zjištěna nápln k tomuto
ustanovení zákona

písm' g) Vyučtování a vypo ádání finančních vztahri ke státnímu rozpočtu, k rozpočtťrmkrajri, k rozpočtrjm obcí, k jin17m rozpočt m, ke státním fondrjm a dalšímosobám.

Ziištění:
r V učetním období roku 2016 obdrŽel svazek obcí pouze členské príspěvky odčlensk ch obcí a jejich pouŽití bylo zachyceno v Účetnictví svazku

Nebylo zjištěno porušenÍ rozpočtové kázně.

2'3 Dle zákona o p ezkoumávání s 2, odst. 2, písm. a) - h), v návaznostina s 3 hlediskap ezkoumávání:

a) Nak!ádání a hospoda ení s majetkem ve vlastnictví svazku obcí.

Ziištění:

' svazek obcí nevlastní žádny majetek, mimo zťrstatku na běŽném Účtu

Nebylo zjištěno porušenÍ pravomocí.

b) Nakládání a hospoda ení s majetkem státu, s nímž hospoda í svazek obcí.

Ziištění:

' pro prezkoumání hospodarení za učetní období roku 2016 nebyla u svazku obcí
zjištěna nápln k tomuto ustanovení zákona
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c) Zadávání a uskuteč ování ve ejn, ch zakázek.

Ziištění:
l V Účetním období roku 2016 nebylo u svazku obcí organizováno Žádnév běrové rízenína dodavatele

d) Stav pohledávek a závazkil, nakládání se závazky a pohledávkami.

Ziištění:

' stav pohledávek a závazkŮ vykazovany v Účetní evidenci byl kzávěrkovému daturádně dokladován provedenou dokladovou inventurou
' závazky a pohledávky vzniklé na záktadě prvotních doklad jsou vedeny v rjčetníevidenci prťrběŽně a jsou taktéž pr běŽně vyhodnocovánv 

' i"'iovány na sptatnost avymahatelnost

N ebyly zj ištěny n edostatky.

e) Ručení za závazky Íyzick1ich a právnick ch osob.

Ziištění.
l V Účetním období roku 2016 nebylo schváleno shromáŽděním starostŮ žádné ručeníza závazky tretích osob a žádné ručení neprechází ani zminul ch období

f)Zastavování movit17ch a nemovit ch věcí Ve prospěch tretích osob.
Ziištění:

r V Účetním období 2o16 nebyla schválena shromáŽděním starostŮ žádná zástavamovit ch a nemovit ch věcí Ve prospěch tretích osob

g) Z izování věcn1ich b emen k majetku svazku obcí.

Ziištění:

' V učetním období roku 2016 nebylo schválen o žádné zizování věcn ch bremen a

í:5' 
zízení věcn ch bremen k majetku svazku obcí neprechází ani z minul ch
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' zustatky majetku a závazkŮ vykazované v RoZVAZE k 31.12.2015 navazují napočáteční zťrstatky vykazované v RoZVAZE k 1'1'2016
' učetnictví svazku obcí je vedeno V souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o učetnictví ataktéŽ v souladu S prováděcími predpisy upravujícímu učtování svazku obcí' ověrované učetní prípady byly v zásadě rádně doloŽeny a pri ověrování nebyly zjiŠtěnynesprávnosti, které by vyznamně ovlivnily a zkreslily v sledek hospodarení nebohodnotu majetku a závazkŮ
' ověrované učetní záznamy mají poŽadované náleŽitosti

Nebyly zjištěny vyznamné chyby a nedostatky.

o v'r7sledku p ezkoumání hos arent

Pri provádění prezkoumání hospodarení Účetní jednotky

Svazku obcí VlTls _ čejkovice, Mutěnice, Velké Bítovice

za učetní období roku 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

h) Učetnictví vedené svazkem obcí.

Ziištění:
r porovnáním udaju Vykazu o plnění

31'12.2016, na stavy príslušn ch Účtu
rozdíly

rozpočtu a ROZVAHY zpracovávan ch k
Účtové osnovy a hlavní knihy nebyly zjištěny

nebyla identifikována'

povlttruÉ rtÁleŽlrosrl zÁvĚnu zpnÁw:

1. Upozornění na p ípadná rizika:
Rizika charakterizovaná v zákoně č. 42ol2oo4 Sb., o ',p ezkoumání,,

2. DopI ující udaje:

2'1 . Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí:
2'2. Podíl závazkŮ na rozpočtu svazku obcí:
2.3' Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku svazku obcí.

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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4. Závěrečná ustanovení

Závěr zprávy není auditorsk1im v rokem Ve smyslu ověrení učetn í závěrky' Majetek a závazkysvazku obcí však byly ověreny a s prihlédnutím k udajŮm uvedenym v príloze učetn í závěrky,Ve v znamn ch hodnotách podávají věrn a poctiv obraz v souladu s predpisy Účtováníplatn mi pro Územně samosprávné celky.

V souladu s s 6, odst. 3, písm. b)
v běrov m zpusobem s ohtedem
obsahu prezkoum ávání.

zákona o prezkoumávání, je prezkoumání Údaju prováděno
na vyznamnost ověrovan ch skutečností, podle predmětu a

odpovědností auditora
prezkoumání.

na základě provedeného prezkoumávání, sdělit v sledek

Za vedení učetnictví tak, aby bylo uplné, prťrkazné a správn é, za sestavení učetní závěrkyv souladu s platn1 mi predpisy, a za dodrŽování predpisťl v ostatních oblastech t1ikajících seprezkoumání, odpovídá statutární orgán svazku obcí'

Auditor ověril učetní a finanční vykazy svazku obcí sestavené k závěrkovému datu31 '12'2016, které jsou definovány vyhl. MF ČR č. 38312009 Sb. a 434l2o1o Sb. Auditor ověrilrovněŽ udaje uvedené v príloze Účetní závěrky za rok2016'
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V nárazrosti na 610 odst.2 rák.č.420/2004 Sb.- nutné rrést následu
1' prezkoumání se uskutečnovalo jednak v sídle Účetní jednotky a jednak v sídle auditorskéspolečnosti;

2' kontrola byla zahájena dn9. 14'4'2017 p e.uzetím podkladŮ pripraven ch učetní jednotkouna základě rozpisu predaného auditorem učetní j"bnot.";
3' Kontrola byla ukončena dne 23 '5.2017 projednán ím návrhu Zprávy o prezkumuhospoda ení za rok 2O16. Návrh Zprávy byl plojebnán s predsedou svazku obcí.
4' pri prezkoum ávání hospoda ení za učetní období roku 2016 byly využity následujícídoklady a jiné materiáty:

- učtovy rozvrh 2016
_ podpisové vzory platné pro učetní období 2016_ Hlavní kniha učetnictví ke 31'12'2016
- V kaz pro hodnocení plnění rozpočt U za rok 2O16, Fin 2-12 M- Rozv aha za rok 201 6
- V kaz zisku a ztráty za rok 2016
- Príloha učetn í závěrky za rok 2o16_ kompletní inventarizace ke 31.12'2016
- Rozpočtov1i v hled
_ Rozpočet na rok 2016
_ Úpravy rozpočtu v roku 2016
- Závěrečn1i učet za rok 2015_ smluvní vztahy platné v roku 2016_ Dohody o hmotné odpovědnosti
- Prehled vloŽen ch prostredkťr od člensk ch obcí DSo- Verejné zakázky a vy7běrová ízení
- Dokumentace k pohledávkám a závazkŮm

Auditor si vyhrazuje právo změnit
2016 v prípadě novych skutečností,

v sledek prezkoumání hospodarení svazku obcí za rok
známych po datu učetní závěrky.

Auditor nebyl prítomen fyzickym inventurám hmotného majetku svazku obcí.

Dle $ 13 zákona č' 42Ol2Oo4 Sb., je učetní jednotka povi nna p ijmout opat ení k nápravěchyb a neďostatkťl pokud jsou uvedeny v této zprávě a dále je Účetníjednotka povinna podato prijetí opatrení písemnou informaci príslušnému prezkoum ávajícímu orgánu (krajskémuuradu) a to do 15 dnŮ po projednání této zprávy, spolu se závěrečnym Účtem, v orgánechsvazku obcí.

V informaci o prijetí opatrení k nápravě chyb a nedostatkŮ je dále nutné
bude príslušnému prezkoumávajícímu orgánu podána písemná zpráva
opat ení, a v této lhťrtě je potreba uvedeno u zprávu zaslat príslušnému
orgánu.

uvést lhŮtu, ve které
o plnění prijatych
prezkoumávajícímu
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Za nesplnění uveden1ich povinností lze uložit porádkovou pokutu do vyše 50.ooo,_- Kč, a topríslušn m prezkoumávaj ícím orgánem'

Zpráva o v}isledku prezkoumávání Se predkládá ShromáŽdění
projednávánÍ závěrečného učtu svazku obcí za rok 2016'

starostu svazku obcí pri

Svazek obcí se zavazuje zverejnovat tuto zpráVu s nedílnou prílohou, kterou tvorí RoZVAHA,vÝK^z ZlsKU A ZTRÁTY, PŘíLOHA k Účet ní závěrce a Y, kaz Fln 2-12 M,za Účetní obdobíroku 2015.

Tato zpráva nezávislého auditora o v sledku prezkoumání hospodarení svazku obcí bylavyhotovena Ve trech stejnopisech, znichŽ dva jsou určeny pro objednatele, a jeden je určen
k zaloŽení do spisu auditora. Všechny stejnopisy mají platnost originálu'

DAruM vyHorovENr zpRAVy 13. { U/ 7

KAMA-AUDIT, spol. s r. o.
auditorská společnost, č. 316

lng. Bohumil Kadlic
auditor, č. 1436
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