
Závěrečný účet Mikroregionu §evero-Lanškrounsko n rok 2014

V Dolní čermné 24, dubna 2015
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Název finanční operac€ Kč
§tev oeněžních prostřtdků

- stav finančnícb prostředků k l. lednu 12l 325J7
- změns finančních prostředků za běžnÝ rok l29 902.72
- stay íinančních prostředků kc konci období 25l228,09

Příjmy celkem 2797 066.95
PfiJaté dotacé 2 776 617,74
- Neinvestični dotace od obcí l94 820"00

lnvestiční dotace ze státního rozoočtu 2 058 l31.35
- lnveslični dolace ze suitnich fondů lzl 06ó 39

lnves§ční dotace od obcí 402 600.00
- Neinvestični dotace od kaie

Komunálni služby a úremní rozvoi 20 419.00
- komunální služby a územní rozvoi 20 4l9.00

3srahi přijmy 30.2l
O§tatní ořiimv íúrokv) 30.2l

Výdeic c*lkem 2 66? 164.23

Ýodni to*y a vodní díla 72854,10
- §tso,ie, pňstroie 2u"!o
- Dbuhodobý hmotný maietek 72 600,00

(omunálni rozvoj 1{{} 2ólJ3
- o§latní 9laty 72 000.00
- Nákup ostatního mateíiál! 63_00
- §lilžby pqŤl 877.00
- Náiemné 5 56ó,00
- §ltžby spojené s lT 2 904,00
- Nákup o§tatních služeb 58 7,4.50
- pro§ramové vybavení
- PohošĚní l 3l .00
- platby daní a poplatků J.73

takládáni B odpady 2 452 §69.10
- ostatni materiál 60.00
_ §|užby pošl l 79.00
- Nákup ostatnich služeb 80 040.00
- c€§tovné 495^00
_ Dlouhoc'obÝ hmotný maietek 2 37l 795-10

Ost finančni operac§ l 479.80
- služby peněžních tjstavů 1 479,80

zveřejněno: /1 tl;. ?a lt



PARDUBlcKr KRAJ
KrajskY úřad
Finančníodbor

z P RÁvn
o výsledku přezkoumání ňospodaření za rok 2at4

dobrouol né ho svazku obcí M ikroregion §evero_Lanškrou nskg
lČ orilgs*r

přezkoum{ní se uskutečnilo ve dnech:
13. listopadu 2014 jako Dílčí přezkoumání
24. února 2015jako Konečné přezkoumání

P&zkoumárÚ_hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) á]<ona
č" ]2812000 §b., o 9b"ích (obecní ďiasni), ve zrrění poáqúrd riliiq"; v souladu seaikonem é.42anffi4§b.: o přezkoumáváť UospoaaÉx ,iLŇlr,- ,l-&pre*y"r, celků
:9:b_':::Ťý"1 :r_"á.Ů obcí, ve anění pozdějšícň pfudpisů a bylo 

^hrrn[" 
dopisem dne25.7eU4 Krajslrým úřadem Pardubickóho t"nj".

Přezkoumaní období od 1.1.2014 io 31.12,20!4.

1, Daftí Přezkoumáni byto rykonóno na rlředu dobrovolného svazku obcí dne13.I1.2014.
2, §:t*"e Přezkoumárri bylo rlykonáno na úřadu do}rovolaóho svazku obcí dne

24.2,2815.

Přezkoumáaí vykonaly:

- kon§olor pověřený řízením přezkoumaní: zdeňka Škrrxová
- kontruloři:

- Bc. Zdeňka Fassnemvá
- Libušs Zelinková

^_ 
PťŤtí kPřezkoumánÍ ve smyslu § § č. 42}na}4§b. a § 4 a § 6 zákola č. 2§5/20t2

§b.Ty,dal Krajslný rÉfud Pardubického kreje drre2L73014.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
pfi přezkoumárri byli pfftcmni: petr Helekal - předscda svszku

lng. Jří Mencl - účetť svazkrr
JUDr. Hana Vágnerová - manaár svazku

l(§Ť*ĚlÉio,iÉŤlě§Í i& xa íl Parrlr*aTdj+ló{66ffi§3§,7246§2§38, Ěr*r&ian.sbl*io9adubiclod<nj.c



PředmčJ přez|roumání:

_ 
Předmětem Př€zli9ltíní hogpodařed jsou o}lasti }ospodaření uvedeló v § 2 odst 1

a 2 z§kona Č, {r0lr2004 §b., posouzené podli hledi§.k uvedených v § 3 tohoto ákone.
Pfi Posuzování jednotlivých právních úkonů se vychízí ze zněni právních p6pisů

platných ke dni usklteinřní tatoto úkonu. ,._ ,.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 ákona é. 420Da04 §b. nebyly předmětem přezJ<oumání
údaje, na }íeré se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle darlového řááu.

Poslední kon*olní rúkol (např. ukončení kontroly na místě nebo vnícení ,yzna1rgct
Pod§ad'L ukoaČeni prověfuní na*tet uplafuěných o" *t o*irku k návrtru rgávyo 

"lrrr"&opřezkoumfuť hospodařeni apod.) byl učiněn dne 24.2.2§14

4" ._ VÝglode}dílčích ořg.koumó§
AI. CbY}Y r nedostatky naprevené v průběhu dílčích přezkoumóní za 2014

nebyly zjišlěny chyby a nedostatky.

A.II. O§tatní chyby a nedcsbtlry
Pfi přtzkoumóní hospodařerú nebyly zj§těny chyby a nedostat§,

Podle ustanovení § l0 od§t. 3 písrn. a) zíkona č.42a/2§M Sb., ktere jsou uvedenyv
členění podle ustanovtní § 2 odst 1 a 2 uveienébo zákona:

Koner§kétp .ťrf,eďí 1§. § 1 1 Peíú"t*ř, Td.: +{,a} 466 @6 §36, 7?4 6Ý Bq ,,Emá& ian.sbrd<@larú,rbidad<ni,cz
-l-

- pfuzkoumr{n: Ano

- pfuzkoumárr: Ano

smlouw s iinÝ rippáyniclcjmi,qebo fiuiclými o§obami



7.

k dalším osobám

- přezkoumárr: Ano

- přezkoumán: Ano

10.

hospodaří rlzemní celek
_ přezkoumfui: Ano

- pŤezkoumárr: Ano
11.

- přezkorrmfu: Ano
12.

- přezkoumán: Ano

- přezkoumrán: Ano

13.

l4.

- přezkounr.ín: Aao
1J.

- plezkoumán: Aao

"rt"r+t "irltl"*.n 
y *.a*qC.I. Při přerkoumání no

byly zjištěny následující chyby a nedost*ílcy, ktcré byly napraveny:

Inveníurní souPis, resp. dodateČty inverturní soupis, neobsahoval požadované údaje.
Popis ziištěné chyby a rredostatku:
Inventurní s oupis ne ob sahuj e nál e žito s ti dané vyhláš kou.

§aapv opafrení: Inventumí soupisy
Opatřeni splněno dne: 24.2.2015

_ PoPis Pňiatého oPaťe+i: Inventurní soupisy obsa}rují náležitosti dané vyhláškou
Popis plnění op§tŤení: splněno ane:i*.Z.ZaS

Oortření řvlo splněao: Napravclo.

'x§řEr§6ho íffid' r2q ss2 11 Fa,únÍrt, Td.: x20 
§026 535, T24 65a os8, e.rrd:ia sal3@eíduuůe*1cž



l D, Závčrz přw}oumálí iosnodaření za rok,3014

I}.L Pfi Přukoumíní }ospodrřerí dobroyolného svazku obcí za rok 2014 podle § 2 a
§ 3 aíkoaa č" 420á004 Sb.

9 nebvlv zi§těnv,cbrbv a acdostaítry

I).II, UPozornění na pfipadná rizike, kterd lr* dovodit ?.e zjišúěných chyb
a nedostetkŮ, lrútrá mohou nít ncgaíivní dopad na hospodrření rúzcmniho celku
v budoucnu;

Při Přezko hospoda&ní rebyla zjiš€na ádíÁ závabtá Ťiika, kteni by mobla mí1
negativní dopaá na hospodafuiť rlzemnlho celku v budoucnosti.

D.l]I. řomčrové ukayltele zjištěné pfi přezkoumóní hospodařcd;

a) podíl pohled,ávek oa roqpočtu rlzemního celku ......0 o/a

b} p"dí.l zÁvazkbna ťozpoč!. úze,ínního celku ...... 1,63 a/o

c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetJru liz§m§ího celku ............ § a/o

V Dolní Čerínné, óne24.2.2a]3

Jaéna a podpisy kontolorů áčastněných na přezkoumárú hospodařeld:

-b*,{zdeňka Škarkova

kontrolor pověřený řizením přezkoumriní

Bc. Zdeňka Fassaercvá

kontrolol

Libuše zelinková

podpis kon&olora pověřeného řizením
přezkoumání

(w.:#.%,
pdpis kgn§oloía

konlrolor

podpis

tGrnen*SPn&něS 1§§att Mrtb,B.:+420466ffi§35,724&&3ts, E md|ian.sbvt<@par&b&ln*rai.ca
-.t _



Tgto znróva o yýsledku lř§u}oumúní:
- je návďtem W o výsledku piezkoumání hospodaŤení, a je mofrto ke 4iištění v ní

uvedenó podat písemné stanovisko ve lbůtě do 15 dnů 
-ode 

dne pbdání zprávy
kon§olorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konďnýnr zněním 

"pra"y 
.. .ta"r,

tento náwh okamŽikein uplynutí lhůty §tánov€né v § 6 oa"t. r písm. dj
a{kona š.42012004 Sb., k podfu,í písemného jtanoviska kontóbrovi pov*enernu
říz€ním PřezkorrmárÚ. Konřolor pověfuný ř{reujm přezkoumárť může v odůvodnfuóm
pfipadě s*novit 1hŮfu delšÍ.

- §e vYhotovuje 
1e dvou stejnopisec\ přičemž se jeden stejnopis přodává statrrtánúmu

STryj koa§olovaného subjektu. a dnlhý stejnoprs se zakládá do příslušrrého spisu
Krajského riřadu Pardubického kraje.

- nedilnou souČÓsť zPrávy je přez.koumávaných písemností uvedenýcb v pffloze.- ! obsahem zPrávY o výsledku přezkoumárri Uospoairerrl D§O Mikro;gion §evero_
Lanšlrrounsko o počtu 8 s&an byl seznámen a jeii stejnopis převzal pfudseda svazkupetr Helekal

V kontolovaném období Dobrovolný wazek obcí, dJe prohlašení zásfupců dobrovolnétro
sva_z\u rrbcÍ, le}osPodařil s majetkem státu, nenrčil svfin majetkenr ra *iazxy fyackých a
Právnických osob, nezaslavil noviťý a nemovitý ,iro"tď neuzavřel ko;;í,- uroěirno.,,
darovacÍ, nájemd smlouw a smlouw o výpůjčce týkajícise nemovitého majeiku" smlouw o
P.'nj9ť nebo PoskYtnutí úvěru nebo půjčky, §írrrou.4l o poslry&ruť dotace, ,áou* o převzeť
diuhu nebo ruČiblského ávazkq smlouvu o přistoupení i an aztco * ,*lo1* o sdružení,
nekorryil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteeni] majetkové vklady.

Poučení:

9**"Í celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. l písm, b) zákona č. 420á004 sb.,
Povinen Pfijmout oPafieni k nipravě chyb a nedostatků uvedenYcír v tóto zprávě o výsledku
PŤ'ezkoYmá{ hosPodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejPozd§|i do 15 dDů Po Projednání Éto 4právy spolu se ávěrďným účiem v orgárrech
územnjho celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § t3 odst. 2 zjkola č. 420/2004 sb., povinen
v infcrnacích Podle ustanovení § 13 odst. t písm. b) téhož aákona uvé§t lhťttu, ve ktŮé podá
P}Íslu§nému Přezkoumávq|ícímu organu pisemnou zprávu o plnění přijatých opatř""oi a v této
lhůtě příslušnému přezkoumívajícímu orgánu uvedenou zpravu zasÉt. 

- -

NesPlněním lěchto Povinnosť se územní celek dopustí spn{vního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. l Písm. b) a c) zákona č. 4201200+ Št. a'za to se uloží tizemnímu *elku
podle ustanoveni § 14 ods1. 2 ziů<otnč. 420/2004 Sb.

Pet Helekal

předseda dobrovoluého svazku obcí
podpis předsedy

obci

Trrrerrk&OrÉněSi í§ge 11 Pa,ú§b,T§l.:+€0466r6.§36,72465a,B8, 'e+rr*ecsrar,*@parou!§sera,i.cz
-5-
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Ing, Jiří M

úč€tní w.gá§l

r§D.. }_{ryYágngová

PodŇ t&e{G&§,wflzlcl

maanřersvaz*rr

FetHelelral

př§d§§da dobrovoln&o sva*rl obcí

t*lkíořeglófi §pícro-LaaŠleiagnsko
§ýa&k obď

§6' ss ó.p|ní ř§rmná 7§
lČ§ 0t3493{l
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Návrh roryočtu
. na rok 2014
?raťdla rozltočtov§ho provizoria
. na rok 2014, schválená Valnou hromadou dne 19.12.2013
Rozpo&oví opaření
r č. l/?aA * schváené Valnou hromadou dne 13.6.2014l ě.2í2014 * scbvílené Yalnou hromadou drrs 30.9.2014l č. 3/2014 - schváiené Yalaou }rromado:r dne 19.1,2.2§14
Rozpočlovýťhltd
. na rok 2013 - 16
§chv§lený rozpočeí
. na rok 2014, schváený Valnou hromadou dne 3t.3.2014 jako vyrovnaný
Závěrďný ríčc1

' za,rok 2013, schválený Valnou lromadou dne 13.6.2014 s vjrokem s výhradami
Bankovniyýpi§
r z účtu vedeaého u Čxr za leden - záíi}auvčetně pfudkontace;r z účtu vedeného u Č§ za leden - ziří2a14 včeírě pfudkoa§ce
Faktnra
r vydanáč. 14-002-000t _ č.
r vydaná č. 14-002-002l - č.
o přijati č. 14-001-0000l - ě.
o přijati č. l4-00t-000l1 - č.
Hlavní liniha
r předvaha analyticld a9n014 al2t20l4
rnvenjurni soupis majetku e zívazků
r k 31 -l2.2al4
Kniha došlých fnktur
. 73rok 2014
Kniha odeslaných faktur
r knihavydaných faknrr za rok 2014
pokladní doklad
r P!íjnnový, ťdqiový (č. l4-701-000t - č. 14-701-000a6) za období od t2.3.20l4 do

1 8.7 .20' 4 včetně předkontace
Příloha rorrahy
r §g§tavena k 30.9.2014 a k 31.12.2014
Rozvaha
r sestaveaa k 30.9.2014 a k
účetnr doklnd

31.12.2014

. č. dok]adu KN: l4-00?-00001 z31.1.2014 až 14-007-0009 z 30.6.2014
ÚltovY rozvri
) účt§ť rozwh bez rozpočtové skladby - rok 20t4

|furrBr§éhg nárrrěstr 1 2§, 532 1 1 Brd.i*€, T,d.: +4!g .165 6 §35, U{ & 88, Errrai} 1an.§avi<íOlardubidq&qj.cz

1 4_002-0m20 včeťrě předkonlace
1 4-002-00026 včetně předkontace
l 4-00 l -000 1 0 včetně pfudkontace
1 4-00 1 -0001 9 včetně předkontace



VÝlíata pro bodnoccrrí phění rozpočlu
r FlN 2 - 12 M, sestavenY k3a.9.zar4, 31.10.2014 a k 3 1.12.2014
]rýV§zzisku a ztráty
. s§§taven k 30.9.2014 ak31,.l2.2a14
§mlouva o vy§oření dobrovolných svazků obcí
: §mlouva o vytvofuní dobrovolrrého svazku obcí m dne 20.12.12, s úč. od 1.1.13§tanor? a osvědčení o registnci dobrovolných svrzků obcír Rozhodnutí o registraci svaz*u obc! r7dané Krqislšýrn riřadem pardubického kraje čj.xru qozs tz013 

-ze 
dne 1 7. 1 . 1 3, rorhodrruť nabylo pníyní moci 22.1 .201.3,o Stanovy DSO ze dne 20.12.12

}okumcnt*ce k vcřtjným zakázlrám. í*l akci Mikroregion Severo-Lanškrounsko *nakládání s bioodpady:. - na dodavatele kompostérů vč. kupní smlouvy ze dne lz.n.zau. - na dodavatele štěpkovačů vč. kupní smlouv} ze dne 1 1.11.2014
Zápisy ziedníni orgánů dobrovohých rvazků obcío konholní komise zn, dne 12.12.2014
Záptqy zjednáť orgánů dobrovolnýcb svazků obcír z jednaní Valné }rrorrady 7§ dne 

'9.1,2.13, 
31.3.20lt 13.6.2973, 2g.g.2013,30.9.20l 4, 9. 1 0-20 1 4, 23. 1 0.20 l 4, 21.1 1 .zat 4, 24.! t .2Ot4, 26.1 1.2014, tg.tz.zoll

§chvalování účetních závěrek
r valná hromada na svóm jedírání dne 31.3.2014 scbvárlila účetrť ávěrku svazlruMikroregion §evero-Lanškrorrnsko sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2al3

l(rrgpléřrotffií 1á,§& 1,1 furú**§,TBl:+4ó,|§§P6:§35,72{§e068, ,§.rnáian.rJav*rócardubit<vtrai.cz
_8_


