
Zívéreéný účet Mikroregionu §evero-Lanškrounsko za rok 2013

V Dolní čermné 24. února 2Q14

Mikroreglon

561 53 Dolní
lČo 0134934
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uŘen ruĚsny§E poLNí črnnnr,tÁ

zveřejněnrr: /J Pr b /L/
Sejmuto: 

. /
Podpis: ň-'Á,ror^. 1

Název finanční operace Kč
§trv oeněžních prostřcdků

- strv íinančních orostřcdků k l. lednu 0,00

- změnr íinnnčních prostředků ze běžný rok l2l325.31

_ strv íinrnčních prostředků ke konci období l2l315,37

přílmv celkem l94 215,18

)řilató dotac€ l94 ló0,00

lrrlpcriřa{ ;ln*ana nrl lrmie 0,00

- Investiční dotace od obcl l94 ló0.00

- Neinvestiční dotace od kaje 0,00

Neinvertičn{ dotace od obcí 0,00

)statní přllmy l1§.78

_ óstntní nříimv írlrokv) l l5.78

1/{rrlola aollron 72 950.41

(omunálnl rwvol 72 t70,00

/'lcralní n|afrr 48 000,00

Nálrl rn nclalníha mnlerláltI 1 306,00
20l .00

l0 6l5,00

DmaramnvÁ whÁvéňl l 1 23l,00

- Pohošténl 297,0o

Dlrthv r,lrní l nanlalkfi 520,00 _

ítnqtlnl 780.4l

§lrrJlrw nanáinính riclavů 780,41



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Ěl**,;;, ,, rrťth- ;

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko, lČ: 01349341
za rok 2013

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2,10.2013
- 19.2.2014

nazákladě zákonač.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhto na Úřadu městyse Dolní Čermná 76,56153 Dolní Čermná

Přezkoumání lykonaly:

- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumaní: ZďeňkaŠkarková

- kontrolor:
- Bc. ZdeřkaFassnerová

Zástupci dobrovolného svazku obcí:
- Petr Helekal - předseda svazku
- JUDr. Hana Vágnerová - manažer svazku

Komenského nárněstí 125, 532 1 í Padubice, Tel.: +420 466026530, 535, Móit +420 72€,52:JF,8



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

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby apoužití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, tykajicí se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládari s prostředky poskýnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky
ze zahtaručí poskytnutými na základé mezinárodních smluv,

- vl,tičtování avypořádáni finančních vztahi ke státnímu rozpočtu, krozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří ,územni celek,

- zadávání a uskutečňování veřejných zakžuek,
- stav pohledávek azávazktl anakládaní s nimi,
- ručení zazávazky fyzick}ch a právnických osob,
- zastavovaní movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
, ňizovéní věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodaření územnich celků, 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 á podmínek jejich

použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm.'b) zákonač,42012004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumaní.

Komenského náměstí ,125,532 
11 Pardubice,Tel.:+420ffi26530,535, Mobit +420 72€,52CB,8



í

A, Přezkou mané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko následuiící mnostt

Druh nísemnosti popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2013
Rozpočtová opatření č.ll20l3, schválené valnou hromadou I9.I2.I3
Rozpočtový uýhled na rok 2013 - 16

Schválený rozpočet na rok 2013, schválený valnou hromadou 8.3.2013, jako
wrovnaný

BaŇovní vYpis dne25.3.20í3 založenBěžný účet-Dotace USC u
ČNB,pobočka Hradec Králové, č.účtu 9 4 -9 4 17 6I I l 07 I 0
dne 12.3. založenBěžný účet u ČS,pobočka Ústí nad Orlicí,
č.ú.324022637910800
zistatky na bankovních účtech k 3 1 .8.20 1 3 souhlasí na
zůstatky v hlavní knize k 31.8.2013

Faktura faktury došlé č.l-č.2 včetně zaúčtovéní
odeslané fakturv č. 13-002-00001-č. 13-002-00008

Hlavní kniha sestavena k 31.8.2013
Hlavní kniha zal2l20I3
Inventurní soupis majetku a
závazka

inv entarizace maj etku a záv azk:ů k 3 I .12.20 13

kniha došlÝch faktur za období rok 2013 (č. 1 - č. 8)
kniha odeslanÝch faktur zaobdobi rok 2013 (č. 1 - č. 8)
příloha rozvahv sestavena k30.6.20l3 a k 31 .I2.20I3
Rozvaha sestavena k 30.6.2013 a k 3 1 .I2.20I3
učetní doklad vnitřní účetní doklad za duben-srnen2013 - oředois odměn
učtovÝ ronrth na rok 2013
Y ýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

FIN 2 - 12Msestavený k 31.8.2013 a k 31 .I2.20l3

yýkaz zisku a nréúy sestavený k 30.6.2013 a k 3 1 .l2.20I3
Smlouva o vytvoření
dobrovolnÝch svazků obcí

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne
2a.l2.I2. s úč. od 1.1.13

Stanovy a osvědčení o
registraci dobrovolných
svazků obcí

Roáodnutí o registraci svazku obcí, vydané Krajským uřadem
Pardubického kraje čj. KrÚ 402512013 ze dne 17,LI3,
roáodnutí nabylo právni moci 22.1,2013,
Stanovy DSO ze dne 20.I2.t2

Dohody o pracovní činnosti na činnost manažera svazku ze dne29.3.I3
Smlouvy nájemní nájemní smlouva na pronájem nebýových prostor ze dne

30.4.I3
Smlouvy ostatní mandátní smlouva na vedení účetnictví, vypracování daňových

a statistickÝch vÝkazů ze dne 5.3.13
Zveřejněné záméry o
nakládáni s maietkem

zveřejněný zátměr k nájemní smlouvě

Vnitřní předpis a směrntce vnitřní směrnice pro vedení účetnictví a inventarizacímajetkua
záv azků, účinno st 22.1 .20 13 ;

vnitřní směrnice k finanční kontrole, účinnost 22.I.2013
Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obcí

valná hromada ze dne 20.12.12, 5 .2.I3, 8. 3, 1 3, I2.4.I3,
21.5.13. 16. 10. 1 3. 13,12.13. 19.12.13

Kornenského nárněďí 125,532 1í Padubice,Tel.:+420ffiO26530,535, Móil +420 724€,52038



l
kontrolní komise is ze dne 19.II.2013

B, Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Severo-

Lanškrounsko

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákonč.42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm, h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Vyhláška é.27012010 Sb., o ínventarizaci majetku azávazků
§ 8 odst. 2 - Inventurní soupis, resp. dodatečný inventurní soupis, neobsahoval požadované
údaje. Inventurní soupis neobsahuje náležitosti dané vyhláškou.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozíroky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

il. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Severo-
Lanškrounsko za rok 2013

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona Č.

42012004 sb.\l

Předmět: Zákonč.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Vyhláška č.27012010 Sb., o ínveŇarizaci majetku azávazki
§ 8 odst. 2 - Inventurní soupis, resp, dodatečný inventumí soupis, neobsahoval požadované

údaje, Inventurní soupis neobsahuje náležitosti dané vyhláškou.

Komenského náměďí í25,532 11 Pardubice,Tel.:+4204ffi26530,535, Mobi|: +420 7246,520§



ilI. Při pře zkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko za r ok 2013

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko za rok 2013

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0100 oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku 81,99 "Á

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0"Á

Korrrenského nárrrěďí 125,5321 1 Padub'loe, Td: +420 466026530, 535, Mói[ +420 72€152@8



V Dolní Čermné I9.2.20I4

Podpisy kontrolorů:

fuaá
Jméno Podpis

Bc. Zdeňka Fassnerová . .foa..r.l7v6a/

zdeřkaškarková

kontrolor pověřený íizenim přezkoumání

V kontrolovaném období ilzemní celek dle prohlášení statutárního zástupce
nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou,
darovací, zástavní smlouvu tyk,alící se nemovitého majetku, smlouvu o ňizení věcného
břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumaní hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Mikroregion Severo-Lanškrounsko o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1
obdrže1

ďne 19.2.2014

Kmenského nárněďí 125, 532 1 1 Padubioe, Tel,: +420 466026530, 535, Móil +420 7246r520BE

561 53 Dolní

Rozdělovník:

steinonis počet výtisků Předáno Převzal

1 1
DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko

petr Helekal

2 1 Pardubický kraj zdeřkaškarková



ť Poznámky:

Vtéto zprávé jsou zapracovány výsledky uvedené
přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčfto
územního celku.

v zápisu o výsledku dítčího
přezkoumání hospodaření

ZáPis nevyluČuje dalŠí kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

všechny zapůjčené 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
Územní celek nevyuŽije moŽnosti podat písemné stanovisko at" 5-o odst. 3 písm. l zákona
Č.42012004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řlzením přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420t2004 Sb.,
Povinen Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o
výsledku Přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou infórmaci příslušnému
Přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání
této zprávy.

Uzemní celek je dále
povinen v informacích podte
ve kteró podá příslušnému
přijatých opatření a v této
zpráva zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze
písm. 0, 9, h) zákona č. 42012004 Sb.,
v jednom případě.

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420t2004 Sb.,
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu .,o.d.rro,

uložit územnímu celku dle, ustanovení § 14
pořádkové pokuty až do l}še 50 000 Kč

Komenského náměďí ,l25, 532 1 1 Padubioe, Tel.: +420 466026530, 535, Móil: +42 O 72/fi52038


