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Svazek obcí Mikroregion KOSIRSKO
Tešetice c. p. 75 783 46 Teš e t i c e

V Tešeticích dne 23. února 2011

Záverecný úcet svazku obcí, v

Mikroregion K O S I R S K O za rok 2011

Valná hromada Mikroregionu KOSÍRSKO projedná na svém zasedání
dne 27.3.2012 ve Slavnostní síni na OÚ Tešetice

záverecný úcet Mikroregionu KOSÍRSKO za rok 2011

Prezkoumání hospodarení svazku se uskutecnilo na základe žádosti Mikroregionu
KOSÍRSKO a v souladu se zákonem C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání
hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí,
dne 1. února 2012 Krajským úradem Olomouckého kraje.

Dle priložené zprávy nebyly zjišteny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písmo a zákona).

Všechny obce svazku jsou povinny dle § 17 zákona c. 250/2000 Sb. vhodným
zpusobem zverejnit záverecný úcet svazku ve své obci a to 15 dnu pred
projednáním na zasedání valné hromady Mikroregionu KOSÍRSKO.
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Zpráva

o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Kosírsko za rok 2011,

IC 70945012

Prezkoumání se uskutecnilo dne 1. 2. 2012 na základe žádosti a v souladu se zákonem

C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku a
dobrovolných svazku obcí (dále jen zákon).

Místo provedení prezkoumání: úrad Mikroregion Kosírsko

Prezkoumané období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Prezkoumání hospodarení vykonali:

kontrolor poverený rízením prezkoumání: Ing. Bc. Dana Giblová
kontrolor: Ing. Tatána Zádrapová

Poverení k prezkoumání hospodarení ve smyslu § 5 zákona o prezkoumávání hospodarení
vydal reditel Krajského úradu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolár

Zástupcí svazku obcí: Hana Rozsypalová - predsedkyne
Vladislava Stejskalová - úcetní

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje í výsledky konecného
dílcího prezkoumání.

ZÁVER

Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosírsko za rok 2011

• nebyly zjíšteny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona).



Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým
zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu
prezkoumání. Pri posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znení právních
predpisu platných ke dni uskutecnení tohoto úkonu.

Predmetem prezkoumání hospodarení bylo v souladu s § 2 zákona C. 420/2004 Sb.:
plnení príjmu a výdaju rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových
prostredku,
financní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondu,
náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku,
penežní operace, týkající se sdružených prostredku a cizích zdroju,
hospodarení a nakládání s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostredky
ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv,
vyúctování a vyporádání financních vztahu ke státnímu rozpoctu, k rozpoctum kraju,
k rozpoctum obcí, k jiným rozpoctum, ke státním fondum a k dalším osobám,
nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodarí územní celek,
zadávání a uskutecnování verejných zakázek,
stav pohledávek a závazku a nakládání s nimi,

rucení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých vecí ve prospech tretích osob,
zrizování vecných bremen k majetku územního celku,
úcetnictví vedené územním celkem.

Predmet prezkoumání hospodarení byl overen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními predpisy, zejména predpisy
o financním hospodarení územních celku, o hospodarení s jejich majetkem, o
úcetnictví a o odmenování,

souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem,
dodržení úcelu poskytnuté dotace nebo návratné financní výpomoci a podmínek
jejich použití,
vecné a formální správnosti dokladu o prezkoumávaných operacích.

A. Prezkoumané písemnosti

Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosírsko za rok 2011
byly prezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis: za období leden - cerven 2011 (KB a.s.)

Faktura: dodavatelské faktury za období leden - cerven 2011, C. d. 100001 - 100018

Hlavní kniha: vedená k datu 30. 6. 2011

Hlavní kniha: sestavená k datu 31. 12. 2011

Inventurní soupis majetku a závazku: inventarizace majetku a závazku k 31. 12. 2011 
datum zahájení a ukoncení inventury, jmenování IK, Zápis z instruktáže clenu
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inventarizacní komise, Zápis o seznámení s pokyny o provedení ínventarizace za
úcetní období roku 2011 pro cleny inventarizacních komísí, plán inventur, Smernice C.

1/2011 - pro provedení ínventarizace, Inventarizacní zpráva, vycíslení inventarizacních
rozdílu, inventurní soupisy

Kniha došlých faktur: vedená na PC za období leden - cerven 2011

Návrh rozpoctu: na rok 2011 vyvešen na úredních deskách obcí od 16. 1. 2011
do 1. 2. 2011

Pokladní doklad: za období leden - cerven 2011, C. d. P1 - P2, V1 - V13

Pokladní kniha (deník): vedená za období cervenec - prosinec 2011

Pokladní kniha (deník): vedená rucne za období leden - cerven 2011

Pravidla rozpoctového provizoria: schválená Valnou hromadou dne 29. 12. 2010
(na období leden - únor 2011)

Pravidla rozpoctového provizoria: projednána a schválena na Valné hromade MR
Kosírsko dne 15. 12.2011 na I. ctvrtletí r. 2012

Príloha rozvahy: sestavená k datu 31.12.2011

Príloha rozvahy: sestavená k datu 30. 6. 2011

Rozpoctová opatrení: C. 1 schválená na Valné hromade dne 20. 6. 2011, vnitrní úcetní
doklad C. 56

Rozpoctová opatrení: C. 2 schválená na Valné hromade dne 15. 12.2011, vnitrní úcetní
doklad C. 94

Rozpoctový výhled: na roky 2011 - 2015, schválen Valnou hromadou dne 25.2. 2011

Rozvaha: sestavená k datu 30. 6. 2011

Schválený rozpocet: na rok 2011 schválený Valnou hromadou dne 25. 2. 2011

Smlouvy ostatní: Smlouva o zpracování Projektu za úcelem obdržení dotace
C. OP11/0290/P01 ze dne 30. 6. 2011

Úcetní deník: Hlavní úcetní deník za období leden - cerven 2011

Úcetnictví ostatní: odpisový plán MR Kosírsko, karta majetku k úctu 019, rovnomerné
odpisování, nastavena zbytková hodnota 5%

Úcetnictví ostatní: vnitrní úcetní doklad C. 300017

Vnitrní predpis a smernice: Smernice C. 1/2010 - k systému zpracování úcetnictví
ze dne 29. 1. 2010, Smernice C. 2/2010 - k financní kontrole ze dne 29. 1. 2010,
Smernice C. 3/2010 - evidence, úctování majetku ze dne 29. 1. 2010, Smernice
C. 4/2010 - k vedení pokladny ze dne 29. 1. 2010, Smernice C. 5/2010 - inventarizace
majetku a závazku ze dne 29. 1. 2010, Smernice c.6/201 O- úctový rozvrh, úcetní knihy
a náležitosti úcetních dokladu ze dne 29. 1. 2010

Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu: sestavený k datu 31. 12. 2011

Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu: sestavený k datu 30. 6. 2011

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 6. 2011

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2011

Zápisy z jednání statutárních orgánu vcetne usnesení: Zápis ze zasedání Rady MR
Kosírsko ze dne 9. 11. 2011, Zápis z Valné hromady MR Kosírsko c.1/2011 ze dne
25. 2. 2011, C. 2/2011 ze dne 30. 6. 2011, C. 3/2011 ze dne 15. 12. 2011
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Záverecný úcet: za rok 2010 vyvesen na úredních deskách clenských obcí
od 9. 2. 2011 do 25. 2. 2011, schválen Valnou hromadou dne 25. 2. 2011

Zpráva o výsledku provedení financní kontroly: vedení pokladny a bežných úctu ze dne
10.6.2011

Zpráva o výsledku provedení financní kontroly: vedení pokladny a bežných úctu ze dne
5.1.2012

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí,
dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Kosírsko:

neuskutecnil financní operace týkající se penežních fondu,

neuzavrel smlouvu o sdružení a neuskutecnil financní operace týkající se sdružených
prostredku,

neuzavrel smlouvu o prijetí nebo poskytnutí úveru,

nehospodaril s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostredky ze
zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv,

neuzavrel kupní, smennou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpujcce týkající
se nemovitého majetku,

nehospodaril s majetkem státu,

nerucil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavrel smlouvu o
prevzetí dluhu nebo rucitelského závazku a smlouvu o pristoupení k závazku,

nezastavil movitý a nemovitý majetek,

nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutecnil majetkové vklady,

neuskutecnil verejné zakázky (§ 12 odst. 3 zákona c. 137/2006 Sb.),

nezrídil vecná bremena k majetku územního celku.

BoVýsledek prezkoumání

Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosírsko za rok 2011

• nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

CoPlnení opatrení k odstranení nedostatku

a) pri prezkoumání hospodarení územního celku za predcházející rok

Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosírsko za rok 2010
nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

b) pri dílcím prezkoumání

Pri dílcím prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosírsko
nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

Do Upozornení na prípadná rizika (§ 10 odst. 4 písmo a) zákona):

Na prípadná rizika neupozornujeme.
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E. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2011 (§ 10
odst. 4 písmo h) zákona)

a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku

b) podíl závazku na rozpoctu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

3,27 %

0%

Tešetice, 1. 2. 2012 Oi o; I }UC(I

Za Krajský úrad Olomouckého kraje

Ing. Bc. Dana Giblová

kontrolor poverený rízením prezkoumání

Ing. Tatána Zádrapová

kontrolor
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podpis kontrolora

Poucení

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je soucasne i návrhem zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení, pricemž konecným znením se stává okamžikem marného
uplynutí lhuty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona o prezkoumávání hospodarení,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání. Tato zpráva
o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecného dílcího prezkoumání.

Územní celek muže do 30 pracovních dnu od predání návrhu zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení v souladu s § 6 odst. 3 písmo I) zákona o prezkoumávání
hospodarení.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úradu Olomouckého kraje, oddelení
kontroly, s uvedením jména kontrolora povereného rízením prezkoumání.

Já, níže podepsaná predsedkyne dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosírsko
prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení
dobrovolného svazku obcí za rok 2011 pripomínek a nebudu podávat písemné stanovisko
podle § 6 odst. 3 písmo I) zákona o prezkoumávání hospodarení.
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• Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Kosírsko obdržela a s jeho obsahem byla seznámena predsedkyne svazku obcí dne
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I leo: 70945012

Rozdelovník: ----~-----. -~" _.--

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Kosírsko

1 stejnopis pro Krajský úrad Olomouckého kraje, oddelení kontroly
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Mikroregion K O S í R s K O

78346 Tešetice C. p. 75

V Tešeticích dne 29. února 2012

IRozbor hospodarení Mikroregionu KosíRSKO za rok 20111

A. Príjmy Mikroregionu KosíRSKO v roce 2011:

1 N d ve anove prlJmy:

Popis

UpravenýSkutecnostPlnení

rozpocet Kc

Kcv%

§ 6310 príjmy z úroku a služeb KS

400,-352,6088,20

CELKEM

400,·352,6088,20

2 pv" t d tr1la eo ace:

neinvesticní prijaté dotace od obcí MK Kosírsko

305.900,-305.900,-100,00

CELKEM

305.900,·305.900,-100,00

3. Financování:

§ 8113 Krátkodobé prijaté pujcené prostredky
10.000,-10.000,-100,00

CELKEM

10.000,-10.000,·100,00

R k 't Ie ap. u ace prlJmu:

nedanové príjmy celkem

10.400,·10.352,6099,95

priiaté dotace celkem

305.900,·305.900,00100,00

PRíJMY CELKEM:

316.300,·316.252,6099,95I

Pocátecní stav Kc na bank. úctu k 1.1.2011

Zustatek Kc na bankovním úctu k 31. 12. 2011

Stav financních prostredku pokladny:

Saldo príjmu a výdaju po konsolidaci:

195.397,40

45.999,00

0,00

159.398,40

1



B. Výdaje Mikroregionu KosíRSKO v roce 2011 :

Popis
UpravenýSkutecnostPlnení

rozpocet Kc

Kcv%

§ 3636

Projekt - rozhledna Velký Kosír 82.418,-81.158,-98,50

§ 3636

služby 228.282,-228.000,-99,90

§ 3636

materiál 8.500,-3.995,-47,00

§ 3636 cel k e m

319.200,-313.153,-

§ 5512 materiál

4.000,-2.000,-50,00

§ 5512 drobný hmotný dlouhodobý majetek

16.000,-15.966,-99,80

§ 5512

celkem 20.000,-17.966,-

§ 6171 ostatní osobní výdaje

67.000,-66.770,-99,70

§ 6171 povinné pojištení na sociální zabezpecení

5.000,-950,-19,00

§ 6171 povinné pojištení na verejné ZP

1.000,-342,-40,00

§ 6171 nákup materiálu

11.300,-6.532,-57,80

§ 6171 poštovné

1.000,-355,-35,50

§ 6171 nájem kanceláre MK rok 2011

12.500,-12.360,-98,90

§ 6171 nákup služeb

27.000,-22.824,-84,50

§ 6171 cestovné

15.100,-12.462,-82,50

§ 6171 pohoštení

5.000,-1.825,-36,50

§ 6171 platby daní a poplatku státnímu rozpoctu

14.200,-4.215,-29,70

§ 6171 cel k e m

164.100,-128.635,-

§ 6310 služby penežním ústavum

5.000,-2.899,-58,00

§ 6320 služby penežním ústavum

3.000,-2.998,-99,90

VÝDAJE CELKEM
511.300,-465.651,0091,07

CELKOVÉ PRíJMY v Kc rok 2011

CELKOVÉ VÝDAJE v Kc rok 2011
316.300,

511.300,-

316.252,60

465.651,00

99,95

91,07

Mikroregion KosíRSKO má k 31.12. 2011 závazek vuci krátkodobe prijatým pujceným prostredkum
ve výši 10.000 Kc. Mikroregion KosíRSKO nemá zrízeny žádné príspevkové organizace. V prubehu
roku 2011 došlo ke dvema rozpoctovým opatrením.

Vladislava Stejskalová
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