
ffill Krajský úřad
Zlínského kraie

odbor Kancelář ředitélé
oddě]eníkontrolní

datum

27.4.2012

pověřená úřední osoba

lng. Antonín Putala

sdruŽeníobcí
lVikroregionu Vseiínsko
svárov 1080
755 01 Vsetín

číslo jednacl

KUZL 5279912A11

spisová značka
KUSP 5279412011 KŘ

sdřužení obcí Mikřořegionu Vsetínsko zastupovalji
lng' Jaromír Kudlík _ předseda rady
lng' Martin MynařÍk _ vedoucí kánceláře
lng' zdenka lúynářová _ účetní

Kmiský úiad Zlínského kaje
tt. Tomíše Bati 2]' Po Box 220
76190 Zlín

]Č:7089]320
Íel': 571 a43 2a6' fď: 517 043 202
e_mail: posta@kJ_zlinsky'ca ýrv\''k_zlinsk}' c2

Zpráva ě.2751201'ltKŘ

o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,

lČ: 70238880 za rok 2011

Přezkoumání 5e uskuteěnilo ve dnech:
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Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
NáVrh rozpočtu

Popis písemnosti
ZveřéjněnI náVrhu rozpočtu by o doloŽéno (počínaje dnem
29'11'2010) Ve Všech 43 obcÍch' NáVrh rozpočtu by zpracován
vč]enění do poLoŽek rozpočtové skladby a respektuje rozdělenÍ
podle činností do 4 kapitol: 1 - Óinnost soN4V financovanou
z Č'e1skýc1 paspevkJ (Výdae u s 3639)' 2 ČŘB l'' 3 _ ostan'
projekty (Výdaje u s 6409) 4 - ČŘB ll' společné náklady soNIV jsou
činnostém rozděleny V poměru (ČŘB l' 47 5 %' Č,ŘB ||' 47 5 %'
ostatnl projékty 5 o/o)'

Návrh roŽpočtu předpokádá souhrnně za Všechny kapitoly: příjmy Ve
VýŠi 133'736'000 Kč, zapojenízŮstatku zBÚ Ve VýŠi 41.846'000 Kč'
Výdaje Ve VýŠi 155'115'000 Kč úhrad! sp átek Ve VýŠi
20'467'000 Kč
Rada soMV dne 16'5'2011 projednaLa a schválila rozpočtové
opatření Ó'Ro 1/2011' Rada solMv dne 14.11.2011 projednala a
schvá ila lozpočtové opatření č'Ro 2/2011'
solVIV má zpracovaný finanční plán da l' 2017 (tok peněŽní
hotovosti cash Flow) a dále finančnl plán aŽ do roku 20'l9'
Rozpočet soN]lv na rck 2011 by schválen Radou solMv dne
20 12'2a1a ' Valná hromada soN4V Vzala dne 7' 6'201 1 na Vědom í'
Že k rozpočtu sol]/Iv na rok 2011 neby y Žádné př]pomÍnky a náVrhy'
NáVrh záVěrečného účt! soL4V za rok 2010 byl zvéře]něn (počínaje
dném 28' 4'2011) Ve vŠech 43 sdruŽených obcích'
Va ná hromada schváli]a záVěreěný Účet hospodaření solVlV za rok
2007 V předloŽeném znění dne 7'6'2011'
UčetnÍ jednotka hospodaří s f naněními prostředky prostřednictvíí'r 3
běžlých bankovnlcl" úČtů a 1 LVéroVé1o ba1kovnil^o jctJ'
csoB a s Č'ú' '67020716/0300 mJncipáln' běz1ý ucel - z_state<
k 31'12'2011 v hodnotě 3'969'798'3l Kč, souhlasl s účetním
zůstatkem sÚ 231 10 k témuŽ datu' ověřéno na bankovní Výpis č
2011152 ke dn 31.12.2011,
ÓsoB a's' č'Ú' 198081845/o3oo Účet pro ČřB ll - zŮstatek
k31'12'2a11 v hodnotě 18.853'212,95 Kč, souhLasÍ s účetním
zůstatkem sÚ 231 13 k témuž datu, ověřeno na bankovnÍ Výpis č'
2011l4a ke díj 31'12'2011
KB a's' č'ú' 94-2603140247lu0a plojektový účet pro ÓřB l -
zústatek k 31 12'20'11 v hodnotě 48'283'472'a4 Kč souhlasÍ
s účetnÍm zůstatkem sÚ 231 14 k témuž datu, ověřeno na bankovní
ýýpis ó. 1 ze dne 23'1'2012]
KB as' č'Ú. 27-44703a1547l010a podnikatelský úVěr - zůstatek
k31'12.2a11 V hodnotě 204'666'666,60 Kč, souhlasJ s účétním
zůstatkem sÚ 451 110 ověřeno na bankovní Výpis č' 12 ze dne
30.12.2011.
lJzavřena s h]avnÍ Účetní dne 30' 12'2006'

Evidence majetku jé Vedena v softwaré Gordig' jak bylo z]ištěno pro
pozemky, stavby a akcie. Evidence majetk! se řídí Vn třnÍ směrnicí o
evidenci, účtovánÍ a odepisováni majetku' vedení operatvní
evidence' Veškený dlouhodobý majetek je Veden v reg]stru majetku
V program! GoRDlc El\4U' za úplnost údajů odpovídá osoba
odpovědná za Vedeni legistrl]' N4ajetek soMV pořÍzený V rámci
projektu Čstá řeka Bečva je soliasně evidován samostatně dle
záko|a č' 274l2a01 sb', o Vodovodech a kanalizacÍch' V souladu
s ČÚs č' 708 zvo ila účetnl jednotka rovnoíněrný způsob
odepisování s ročním zaúčtovánÍm. zbytková hodnota majetk! byla
stanovena na '1% pořizovacÍceny'

Rozpočtová opatřéní

Rozpočtový Výhled

schVálený rozpočet

ZáVělečný účet

BankovnÍVýpls

Dohoda o hmoiné
odpovědnosti
EVidéncé majetku



EVidence pohledáVek

EVidence záVazků

Je vedena V knize vydaných faktur a v rámcl inventarjzace'
obec neevid!]e kdatu 31'12.2011 dlouhodobé pohledáVky'
Krátkodobé pohledáVky _ hodnota k datu 31'12'2011 je ce kem
330'629'578,13 Kč, z toho:
sU 314 zálohy - hodnota 685 Kč za předpLatné perrodika'Poradce
2012'', doloŽéno hospodářským i účétním dok]adem]
sU 348 poh édáVky za úzeňníňi rozpoěty - hodnota
330'621'000 Kč jédná se o pohledáVky z příspěvků sdruŽených obcí
ze smluv ČřB il'etapa - do r. 2011 částka 74'351.ooo Kč a ČřB
ll'etapa na obdobj 2012 - 2024 čásÍka 256'270'000 Kč (tato částka
má charakter dlo!hodobé pohledáVky);
sU 377 ostatní krátkodobé pohledáVky - hodnota 7'893'13 Kč je
hodnotou DPH na vstlpu z faktur ke zdanitelnému p|nění V loce
2011' přijatých a up]atňovanýahý l' 2a12|
Evidénce záVazkŮ je Vedena v knjze došlých faktur a V lámci
inventarizace
so MV eviduJé k daú 31 1220'1 dlou1ooobé závaz(y v hodnote
204'666'666'60 KČ na sU 15] ' V z bod 'sŤlouvy o piijeŤ' úVeÍL '
KÉtkodobé záVazky - hodnota celkem 6.481.220'41 Kč' V tom:
sU 321 dodavate]é - hodnota 5'569.656'64 Kč je tvořena záVazky
splatnými V l 2012 - do|oženo soupisem a kopjem] účetních a
hospodářských dokladů]
sU 331 zaměstnanci- hodnota 131'947 Kč' ínzdy 1z2a11;
sÚ 336 zúčtovánízP a sP- hodnota 80'883 Kč ke ínzdám 12/2a|''
sÚ 342 DPFo _ hodnota 25'369 Kč ke mzdáú 12l2a11''
sÚ 343 DPH - hodnota 477 '636 Kč''
sÚ 374 přijaté zálohy na transfery _ hodnota 694 Kě je ěástkou ke
vrácení do rozpočtu města VsetÍna po VyúčtovánÍ finančního
příspěVk! 

'soc álnl granty";
sU 383 Výdaje přiŠtich období - hodnota 669'10 Kč je záVazkem
bez DPH z nákladů za te efonní sluŽby r' 2011 faktura přijata V r'
2012
sÚ 378 ostatní krátk' záVazky _ hodnota 194'365,67 Kč je hodnota
prostředků zadržovaných d|e s 282 zákona č. 99/1963 sb' z dŮVodu
neu(orČenl dédickeho ilze1' Ke dri lnventarizaceI
organizace a provádění inventarzace majetku a záVazků k datu
31 1 2'201 1 sé řídí Vnitřní směrnicí k provádění invéntarizace majetku
a záVazků' Učétní jednotka sestavila PLán inventur na rok 2011,
kterýrn jsou stanovény lhůty a rozsah inventarizačnÍch činností a
složenl h]avnÍa 3 dílČÍch inVentarizačnÍch kornisÍ' sloŽeníHlKaDlK
ě'3 bylo změněno ke dni 2'1.2012 z dúVodŮ lkončení pracovnÍho
poměru jednoho z členŮ lK ke dn] 31'12.201 1. Proškolení členů lK a
pÍacovníkŮ je doLoženo prohláŠenÍm s prezeněnÍ listinou'
lnventarizace proběhla v termínu od 1.10.2011do 28'1'2012' H|K
zpracovaLa dne 27'1'2a12 nýe|lalizační zpráVu' Vé které podáVá
]nfolmaci o přípravě a průběhu inventarizace a zjištěných výs edcích'
HlK konstatuje Že inventarizace byla provedena V souladu
s VyhláŠkou č' 27012010 sb' a Vnitřní směrn]cí, dáe Žé nebyLy
zjlŠtěny inventarizační ani zúčtovací lozdíly' PřédloŽená
inventarizační dokumentace je vyhotovena v sou adu s ustanovenímj
zákona č. 563/1991 sb. o účetnictvía Vyhlášky č. 270120'10 sb'
lnventarzace pozemkú je doloŽena ''informacI o parcele. (jedná se o
dokument pořizený tiskem z náhledu do katastru nemovitostí) a
Výpisem z katastru nemovitostí'
Kniha došlých faktur je Védéna e ektronicky s VyuŽitím ls GoRDlc'
Doš é fakt!ry jsou ev]dovány chrono]ogicky v číselné řadě 111001 -
111105 pro provozní náklady sol\4v' celkem evjdováno 104
přijatých faktur' faktL]ra č. 111074 - sToRNo (pojištění auta,
uzavření nové pojistné smlouvy); V číselné řadě 112001 - 112a16
pro ČřB l, v číselné řadě 113oo1 - 1'13105 pro ČřB ll'

lnventurní soupis majetku
a závazkť)

Kniha doš]ých faktur



Pokladní doklad

Pokladníkniha (deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha

Účetní deník
Úěetní doklad

Účtový rozvrh

Výkaz pro hodnocenÍ
plněnÍrozpočtu
Výkaz zisku a ztráty

Kniha odeslaných faktur

lMzdoVá agenda

smlouva o Vytvoření
dobaovolných svazkŮ obcí

stanovy a osvěděení o

Kniha odeslaných faktur je Vedena elektronicky s Využtím ls
GoRDlc Vydané faktury jsou evidovány chronologicky V číselné
řadé 211a01 -211a13'
soMV má uzavřenou pracovnÍ smlouvu na dobu neurčitou se šesti
zaí'rěstnanci (v současné době 1 mateřská dovolená)' Zaměstnanci
í'rají V pracovní smlouvě stanoveno! měsíční mzdu V sou]adu se
zákonem č' 1/1992 sb', o mzdě' odměně za pracovní pohotovost a o
průměrném Výdě|ku V platném znénÍ'
Př] dílčím přezkournání by|y kontro]e podrobeny pok]adní doklady
300001- 300104' Při konečném přezkoumání byly kontrolé
podrobeny pokladnÍ doklady 3001 05_ 3001 73'
Z]ištění]
Pok]adnÍ doklady jsou Účtovány po dokladu' o Výdeji z pokladny
(účet 261) a záloze poskytnuté pokladně je úětováno na konci
měsíce (stavy účtu 231,261)'
Vedením pokladní knlhy byla v kontlolovaném obdobÍ pověřena
p' ing' Zdenka l\4ynářová' Pokladní kniha ]e Vedena V Pc, rněsíčně
uzaýílána a zakládána spo]u s dokady. Pokladní llmit Ve výŠ]
11'000'- Kč
PřÍloha účetnízáVěrky je sestavena V požadovanérn rozsahu'
Kontrole byla predložena rozvaha sestavená k daÍÚ 31'12'2a11
Hodnota aktiv brutto ]e 1.649 980'012'50 Kč, hodnota netto
1'520.687'103'56 Kč, hodnota korekce 129.292'908.94 KÓ' Hodnota
kolekce je h/ořena opráVkami k sÚ o18 V hodnotě 40'642'08 Kč'
k sU 019 V hodnotě 3'301'062 Kč, k sÚ o21 v hodnotě
71.322'167 Kč' k sÚ o22 v hodnotě 54.134'605 Kč, k sÚ o28
V hodnotě 494'432'86 Kě' Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv
netto. Výs]edek hospodařenÍ k dalu 31'12.2011 zacAycenÝ v rczvaze
rrá hod']otu 34'766'1?6'86 KČ' Výsledek l^ospodáieni m nJlýcn let
V l^oonoté 30 207'939 57 Kč je zachycer ra sÚ 432 Dso ]e
plátcem DPH'
Porovnáno úětování V denÍcích za období 1- '1212011'
Při dÍlčÍíl'] přezkoumání byly kontroie podrobeny doklady: 111001-
1'1062 (doŠ|e fáhtLry] a jctová'r ]elch jhlady 112001- 112006
{doŠlé 'aÁtLry) 1'300'_ 113068 (doŠ'é ÍáktLry ČŘB ll ] '19oo'.
119008' 211001- 211007 (Vystavené faktury)' 81100'1- 811051
(interní doklady), dále doLoženÍ pohybu na bankovních účtech u
dokladu 410001- 410035' 690001_ 690026 (ČŘB lL')' 51ooo1_
510009 (KB).
Při konečném přezkoumání byly kontrole podrobeny dokladyi
'1'063- 11l105 'doŠlé taktury)' 112a07- 112016 (doŠlé fěkt_ry
cRB l'l' 1l3069- 1'3105 ldoŠlé faktury ČŘB ll ), 21'oo8- 2'1o'3
(vystavené faktury), dáe doložení pohybu na bankovnÍch účtech u
dok|adů 410036- 410a52, 69oa27- 690040 (ÓŘB ll')' 51oo1o_
510013(KB) 811052- 811101 (internídoklady), 119009- 119011'
Učetni jednotka má sestaven účtový rozvrh pro r' 2011 V sou adu
s ustanovením s 14 zákona č 563/1991 sb' o účetnictvÍ.
Udajé o příjmech, Výdajích Dso jsou uvedeny V pří]oze'

Výkaz z]sku a ztráty k datu 31'122011 zachycuje ce]kové náklady
V hodnotě 13'249'697 72 Kč' ceikové výnosy v hodnotě
48'015'874'58 Kč' Výsedék hospodaření po zdaněnÍ má hodnotu
34'766"176'86 Kč a odpovídá úd4] v @zvaze na sÚ 493' so l\rv
neprovozuje v roce 2011 hospodářskou činnost odděleně účtovanou
v AE - VyplýVá ze zrněny stanov so MV schválené Valno!
hromadou SOMVdne 7.6.2011
Dne 17' prosince 1999 byla sepsána Zakladatelská sm]ouva o
VytvořenÍzájínového sdružení práVnických osob s názvem sdružení
obcl IVIlkroíegionu Vsetinsko'
Či'rnost sd!LŽeni uoÍaVL.' sla.ovy ''soruŽerl obcI l\4lkío.egionJ



registraci dobrovolných
svazkŮ obcí

smlouvy o přijeti ÚVěru

smlouvy a další materiály
k přljabým účelovým
dotacím

Vsetínsko' orgány sdruženÍje Valná hromada' Rada Í\4]kroregion!'
Revizní komise' sdruŽení se zakládá na dob! neurčitou a zrušuje
se rozhodnutÍÍl1 valné hromady' a to neiméně 3/5 VětŠlnou Všech
č]enů Valné hromady
Dobrovolný svazek obcí sdruženÍ obcl l\Iikroregion! VsetÍnsko ie
zapsán V registru zájmových sdruženÍ práVnických osob Vedeného u
Krajského úřadu Zlínského kraje. zápis do registru byl proveden
okrésním úřadem Vsetín dne 19' 1'2000.
Členern sdružení jsou V roku 2o1l obce Bystřlčka, Dolní BečVa,
Francova Lhota, Ha]enkov' Horní Bečva, HornÍ Lideč, Hošt'álková'
HoVězÍ' Huslenky' Jablúnka' Janová, Karolinka, Kateřnice' LačnoV'
Leskovec' Lidečko' Liptá]' Lhota u Vsetína' LuŽná' l/a]á Bystřice
N4ikulůVka' NoVý Hrozenkov' Pozděchov' Prlov' Pžno' Ratiboř,
RoŽnov pod Radhoštěm, RůŽďka' seninka' střelná' střítež nad
BečVou' Št!dlov' ÚstÍ, Valašská Polanka' VaiaŠská sen]ce,
ValaŠské N4eziříčí' Velké Karlovice' Vdče Vigantice, Vsetín, zašová'
zděchoV' Zubří.
změna stanov so lVlV _ stanovy sdruŽení obcí M kroregionu
Vsetinsko byly schváleny zasedáním Valné hromady dné 24'1'2003'
změny stanov schváleny k datu 7'3 2005' k datu 4'6'2008, k datu
7'6'2011 Změnou stanov k datu 7'6'2011 by) zr!šen bez náhrady
bod 5' Čl' Vl' Hospodaření sdruženi definLJjícihospodářsko! činnosi
sdruŽení' DůVodová zpráVa k této změně odkazuje na definici hlavní
činnosti V Ól' lV stanov so MV'
sm]ouva o přijetí účelových prostředků
so MV uzavřelo dne 6.6'2011 na shaně příjemce sm]ouvu o
poskytnutí Účelově vázané dotace z rozpočtu města Vseiína
s městem Vsetln na straně poskytovatele na poskytnutí účeově
Vázaných finančních prostřédků na provoz pro]ektu Poradensko
nfolmaČ1' cen!íuŤ oorroci oro osoby se zd.avotniŤ postlzenirr
{|NTERREG lllA ČR-SRI ý l 2a11 ve VýŠi 8'ooo Kč P'láŤé
prostředky budou příjerncem Vyúčtovány nejpozději do 15.1'2012,
nevyčerpané prostředky budoU poskýovateli Vráce.y nejpozději do
31.1'20í2' Příslib dotace je zúčtován dne 6'6'2011 dokl' č' 811023
účetním zápisem lvlD 348 /DAL 374, nkaso finančnÍch prostředků
bylo zúčtováno dne 16'6.2011 doklč' 410023 účetnirn zápisern NlD
231 pal.4121IDAL 348; proúčtování zá|ohy dne31'12'2011 dok)' č,'
8'1l088 na částku 7'306 Kč Účetní záp]s MD 374 /DAL 672
Necerpaný zůstatek p.jate zaony na dotaci na sJ 374 lepředrěŤeŤ nventanzace' o p.jel t.ans'e.J 1ebyo účŤovaro
Vsouadu s t]sta1oven'm ČÚs c' 703' o p.lel: zaohy na t.ansfer
mělo být Účtováno zápisen"r N4D 231l DAL 374' přijaté prostředky
Vyúčtovány ve věcné a časové souvislosti nákladů a Výnosů záp sem
M0 348/ DAL 672' vypořádání přijaté zá]ohy zápisem lvlo 374 /DAL
348, VÍácení nevyěerpané dotace zápisem MD 374|DAL231'
Na základe sŤlouvy Lzavřené Ťezl sdíLŽeni-n obci lVIkÍoreg o1u
VseŤ'1s<o' lako dlJŽni<eŤ na jeoné slíané a ČésKo_ spoiitel1ou a s'
a KomerčnÍ bankou a's' jako Věřiteli na straně druhé bylo s]ednáno
drc 22'12'2004 pro fnancování akce 'Č]stá řeka BeěVa" poskytnutí
lMult]tÍanšového klLlbového úVěru' Za podmÍnek stanovených touto
smlouvou se Věřitelé zavázali poskytnout úVěr Ve dvo! tranŠÍch.
TranŠe ll: střednědobý kontokorentní úvěr by] V roku 2008 sp acen'
Tranše l: olouhodobý lnvestiční úVěr do Výše 350 mi. Kč. splácení
V šedesáti čtvrtletních splátkách počína]e nejdříve 31 3'20o7' Datem
konečné splatnosti je den' který nastane 14 let a 9 měsíců od
data 1'splátky' nejdríVe VŠak 31'12'2021 a nejpozději 30'9.2022'
VýŠe nesp]acené jistny úVěru je V účetnictví zachycena na Účtu
451.0100. K 1'1'2011 představuje Výše nesplacené jist]ny úvěru
záýazek ve Výš 225 133 333,28 Kč' V roku 2011 byla uhrazéna
jistina úVě.u Ve Výši 20'466'666'68 Kč K 31.12.2011 předsiavuje



smlouvy o Věcných
břemenech

smlouvv zástaVnj

Záp]sy z jédnáni orgánů
dobrovolných svazků obcÍ

Dokumentace k veřéjným
zakázkán
Vnitřní predpis a směrnjce

Výše nesplacenéjjstiny úVěru závazek vé Výši204'666'666,60 Kě'
so MV lzavřel 30'3.2011 jako strana povinná smlouvu o zřízenl
věcného břemene ěíslo lE-12-8001132/025 se společností ČEz
Disklbuce, a.s. jako stranou opráVněnolJ z Věcného břemene
zastoupenou na zákadě plné moci společností ENRo Energo s'r'o'
smlouvou je zřízeno Věcné břemeno zřízéní a provozování
distribuční soustavy na pozemku parc' č' 27613 zapsaného na LV č'
1628 pro obec Karo]inka v k'ú Karolinka jehoŽ je povinný z Věcného
břer.eňe vlastníkem' Věcné břemeno se sjednáVá úplatně za
jednorázovou finanční náhladu 1'000 Kč Včetně DPH' splatnou na
zák|adě faktury Vystavené stranou povinnou po obdÉeni smlouvy
s Vyznačenífi doloŽky o Vk]adu práVa do KN a objednáVky Vystavené
siranou opráVněnou' spiatnost faktury je dohodnuta na 21 dnů'
Vk]ad práVa byl do KN zapsán dne'13'4'2011 s pláVními účnky
Vkladu kedn 4'4'2aý' Úftada ta č 211ao4 načástku 1'ooo Kč
inkasována 26'4.2011 úětováno MD 231 s 2321 pol'2119 /DAL 311'
Pozémek zatiŽený Věcným břemenem by) zařazen na samostatný
AU 031 401 dokladem č'811014 ze dne 26'4.2011' v hodnotě
0'10 Kč'
Ve smlouvě o úVěru se soN4V zavázal poskytnout zajištění
Veškerých záVazkú ze smlouvy o úVěÍu' a nebo v souvislosti s nÍ
formou zřÍzení zástavního pláva k pohLedáVkám' Drc 22. 12'2ao4
byla sepsána zástavní smLolva k pohledáVkám mezi KB' a.s' (jako
zástavnÍm Věřitelem) a soN/]V (jako zástavcem)' Dne 5. 6'2009 by]a
mezi zástavním Věřiteem a zástavcem sepsána smlolva o zástavě
poh]edávek z předmětné smlouvy' Zásiavce zastavuje Ve prospěch
zástavního Věřitele Veškeré stáVající i budoucí poh edáVky na
Veškerá peněŽníplněníza Vodovody a kanalizace Vsetín' a's'
Na základě Dohody o Vyplňovacim práVu směneěném' uzavřéném
mez KB a.s. (.]ako Bankou) a soN4V Uako Výstavcem) dne
22.12'2a04' Vystavlo soN,lv dVě VlastnÍ blankosměnky znějlcí na
řád Banky s doloŽkou bez protestu' soÍ!íV vystavilo směnky jako
prostředek krytí vŠech pohledáVek a nároků Banky plynolcích ze
smlouvy o úVěru' Včetně pohledáVek Vzniklých V důsledku Výpovědi,
odstoupení nebo j]ného ukončení smlouvy o úVěru. solvlv uděilo
Bance jako majite i směnek' práVo vypLnit Údaj splatnosti, měny,
směnečnou sumu a misto piacení' Poté' co dojde k úp]ném! a
konečnému uhrazenÍ Všech za]ištěných pohLedáVek' předá Banka
bez zbyteěného odkadu směnku Výstavc]'
soL4V připravuje podklady pro Výběrové řízení na dodavatele stavby
ČŘB ll'
v loce 2011 so Ms V návaznosti na legislatlvní změny aktual]zovalo
Vnitřní organ izačn í sm érnrce:
směrn]ce pro inventarizaci majetku' záVazkŮ a pohLedáVek -
akiual]zace k datu 1'92o11' schváena Radou so NlV dne
14.11.2411,
směrnice o éVidenci' úětování a odepisování majetku, Vedení
operativni evidence - aktualizace k datu 15.11.2011;
směÍnice k oběhu' zpracování a uchováVání účétních dokladŮ -
aktualizace k datu 1 1.2011.
Konholovaného období se týká usnesení z lednánÍ Rady sdružení
obcí l\,4ikroregionu VsetÍnsko (soMV) ze dne 17. 1 2011' 1' 3'2a11'
18. 42011, 16. 5.2411 6. 6.2011, 26.7.2A11, 14.11.2011,
21.1 1 2011. 7 12 2011, 19.12.2A1 1.
Dále se kontroovaného období týká usnesení z Valné haomady
soMV která se uskutečnila dne 7' 6 20] 1'



B.

B.

zjištění z konečného přezkoumání

I. Přezkoumané předměty, v nichž nebyly nalezeny chyby ani nedostatky

Předměti Zákon č' 42012004 sb' s 2 odst 1 písm' a) plnění př'jmů a výdajů rozpočtu Včetně
peněžních operací' týkajících se lozpočtových prostředků
Předrnět] Zákon č' 42012004 sb s 2 odst' '1 písm' b) finančnÍ operace' týkajÍcÍ se tvorby a po!žiti
peněŽních fondů - Dso netvořÍ'
Předrnět Zákon č' 42al2a04 sb' s 2 odst' 1 písm' c) náklady a Výnosy podnikateiské člnnosti
územního ce ku - Dso nepodniká'
Předmět Zákon č. 420l2a04 sb' s 2 odst' 1 písm d) peněžní operace, týkajjcí se sdruŽených
prostředků vynakládaných na zákadě smouvy mezi dvěma a Více územními ceLky' anebo na
zák adě srnlouvy s jinými práVnickým nebo fyzickým] osobami - Dso nesdruŽuje.
Předmě| Zákon č' 42012004 sb' s 2 odst' 1 pÍsm' e) finanční operace, týkajícise cizich zdrojů Ve
smys u práVnÍch přédpisů o účetnictvÍ
Předmě| Zákon č.' 420l2aa4 sb' s 2 odst' 1 písm' 0 hospodaření a nakládánÍ s prostředky
poskytnuiýíri z Národního fondu a s dalš[mj prostředky ze zahraničÍ poskytnutým] na zékladě
mezinárodnlch smluV
Předmět: Zákon č' 42012004 sb. s 2 odst' 1 písm' 9) Vyúčtovánia Vypořádáníflnančních VztahŮ ke
státnímu rozpočtu' k rozpočtŮm krajů k rozpočtům obcí' k jiným rozpočtům' ke státnÍm fondům a
k dalším osobáÍn
Předmět: Zákon č' 42U20a4 sb' s 2 odst' 2 písm' a) nakládání a hospodaření s majetkem Ve
vlastnictvÍ územního celku
Předměti zákon č' 42al2004 sb' s 2 odst. 2 písm' b) nakládání a hospodaření s majetkem státu'
s nímž hospodaři územnícéek - Dso nenakládá'
PředňéÍ: zákon é' 42al2004 sb' s 2 odst' 2 písm c)zadáVánÍa LJskutéčňováníVeřejných zakázék
s Výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podlé zV áštního práVního předpisu
PředfiěÍ zákon č. 42012004 sb' s 2 odst' 2 písm. d) stav pohledáVek a záVazků a nakládánÍ s nimi
Předmět] Zákon č' 420l2a04 sb. s 2 odst. 2 písm' e) ručeni za záýazky Íyzických a práVnických
osob - Dso neruči'
Předmět Zákon č' 420l20a4 sb' s 2 odst' 2 písm. 0 zastavovánÍ movitých a nemÓVitých VěcÍ Ve
prospěch třetich osob - Dso nezastavuje'
Předmět] zákon č. 42U2a04 sb' s 2 odst' 2 písm g) zřzovaní Věcných břemen k majetku
územního ce ku

B' ' Pří přezkoumáni byly zjištěny chyby a nedostatky, keré nemají závažnosÍ nédostatkt)
uvedených v š 10 odst' 3 zákona č' 420/2004 sb. pod pismenem c).

Předmét záko^ č' 42al2004 sb' s 2 odst 2 plsrn ' h) účetnictvÍ Vedéné územ n ím celkem
PráVní předpis] ČÚs 7o1 - 7o8 (s 36 odst. 1 zákona o Účetnictví)
cus 703 - uzemní celek nedodržel základni postupy účtování transfei!' o přÍjetí transfer!
nebylo účtováno v souladu s ustanovením ČÚs č 703' Viz bod smlouvy a materiá]y k přijatým
účeloVým prostredkům'

c' závěÍ

c.l' odsthňrváni chyb a nedostatkil

1. Při dílčÍm ořezkoumání hospodaření nebvlv zíištěnv chvbv a nedastatkv.
2. Při DřezkoumánÍ haspodařenÍ za oředchazí rakv bvlv ziišÍěnv následuiíci méně závažné chvbv a

nedostatkv.

ČÚs 701 - 708 (s 36 odst' 'l zákona o úěetnictví)' ČÚs 7o1 Územní celek nedodrŽei zásadv
účtování NAPRAVENo



c . Při přezkoumáni hospodařeni sdÍužení obci Mikroregionu vsétinsko za rok 2011 byly
zjištěňy chyby a nedostatky, keré nemaji závažnrst nedostatkil uvedehých pod pisn, c) [š
10 odst' 3 pisn. b) zákona č' 420/20u sb'].

c' l' Nebyla zjíšÍěna izika dle s 10 odst' 4 pisfi' a) zákona č. 420/20u sb.

c. IV' Při přezkoumání hospodařéhi sdružení obci Mikrolegiohu vsétlnsko za rck 2011

Byly zjištěny dle s 10 odst' 4 písm' b) násiedujicl ukazatele:

a) podíl pohledáVek na rozpoětu územního celku

b) podílzáVazků na rozpočtu územnlho celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního célku

VsetÍn' dne 27'4'2012

0,01 %

35,42 %

0,00 %

lng' Antonín Putala
kanlralar paýěřený řizenin přezkounénl

ln9' svatava Čurdová

L--/ ./"
ýrt/;,z''

Tato zpráVa o Výsledku přezkoumání hospodaření obsahlje i výs edky konečného dí]čÍho
přezkoumání'

lng' Jaromk Kudlik předseda rady dobrovolného svazku obcí sdružení obcí l\r]kroregionu
Vsetínsko prohlašuje' Že V kontrolovaném období Územni celek nehospodařil s majetkem státu' neruČil
sVýň majetkem za záýazky fyzických a práVnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek
neuzavřel smloUVU o přijeti nebo poskytnutí ÚVěru nebo pŮjčky, smlouv! o prevzetí dluhu nebo
ručitelského záVazku smlouvu o přistoupenÍ k závazku a smlouvu o sdr!žení' nekoupil ani neprodal
obligace' neuskutečnil majetkové vk]ady' lskuteČnil pouze ýeřqné zakázky ma]ého rozsahu (s 12
odst' 3 zákona č. 137/2006 sb.)'

ln9' Jaromíl Kudlík, předseda rady dobrovolného svazku obcí sdluŽenÍ obcÍ [/likroregionu
Vsetíňsko' se dnem seznámenl s návrheň zplávy vzda| možnosti podat k náVrhu zpráVy písemné
stanovisko do 30_ ti pracovních dnů od předání návrhu zpÍávy a poŽádal o předánÍ konečného znění
zprávy o výsledku přezkoumánl hospodaření územního celku za Úče]em jejÍho projednání při
schvalování záVěrečného účtu.

zpráVu převzal a s obsahem by] seznámen dne 27'4'2012

lng' Jaromír Kudlík

přédseda rady

X obdrŽi: sdruŽení obcÍ lvlikroregionu Vsetínsko
X obdŽ': Krajský úřad zlÍnského krae' odbor KanceLář ředjte]e, oddělení kontrolní

1

1



Poznámka:

Územnícelekje ve smyslu ustanovenís 13 odst 1 písm. b) zákona č' 42ol2oo4 sb'' povinen
přijmout opatřenÍ k nápravě chyb a nedostatků uvedených V této zpráVě o Výsledku přezkoumánÍ
hospodaře|í a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednánÍ této zpláVy
spo u se záVěrečným účtem V orgánech územního celku'

Příloha:
VýKAZ PRo HoDNocENí PLNĚNÍRozPočTU - FlN 2- í2 M

RozPočET VYSLEDEK
PRIJMY scHVÁLENÝ Po zltltĚNÁcH od Dočátku roku
NedaňoVé oříimv 43 093 000 43 601 500 43 591 719 25

Kaojtá]oVé oří]mV

Přiiaté transferv 90 643 000 106 834 500 32 4A2 A4A OA

PRIJMY CELKEM 133 736 000 150 436 000 76 074 567 ,25

VYDAJE
Běžné Výdaie 60 804 000 77 506 600 17 468 692 80
Kap]tá oVé VÝdaié 94 311 000 94 311 000 20 432 038 00
\aÝDAJE cELKEM í55 1í5 000 171 8í7 600 37 900 730.80

FlNANcoVÁNí 21 379 000 21 381 600 -38 173 836 45


