CKT
Zpráva o vysledku pÍezkoumáníhospodaŤení

pŤedpisti,
Podle zákonač,.9312009
Sb.,o auditorecha o změněněkterychzákon , ve zněnípozdějších
auditorskéhostandarduč. 52, dalšíchrelevantníchpŤedpistivydanych Komorou auditorri Ceské
ve znění
republiky, podle ustanovení$ 42 zákona ě. |28/2000sb., o obcích (obecnízÍízení),
pŤezkoumávání
hospodaŤení
42012004
Sb.,
o
pozdějších
pŤedpisti
l0
zákona
ě.
a podle ustanovení
$
zemníchsamosprávnychcelk a dobrovoln;fchsvazkti obcí,ve nlěni pozdějšíchpŤedpis (dále jen
zákonč).
420/2004Sb.)

pro dobrovolnf'svazekobcí

Mikroregion TŤebechovicko

za obdobíod l . l. zal8 do 3 1. |2. 20l-8

c.k.audit,s. r.o. | 51601 Rychnovn"o'*nn,nou,Komenského
41
lČ:465040za; olČ:cz465Mo28 | Spo|ečnoet
zapsanáv oR KS v HradciKrá|ové,
sp. zn. C1g27
tef.:494 533 413,494530 030 | e-mail:info@ckdanovakancelar.cz
I www.ckdanovakancelar.cz

r. VSEOBECNE INFORMACE

Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen ,,svazek obcí''):

Název rizemníhosamosprávnéhocelku:
Adresa:
IČo:
Statutárníorgán (pŤedsedasvazku):

Mikroregion TŤebechovicko
Masarykovo náměstí 14,
503 46 TŤebechovicepod orebem
708 98 51l
Ing. JiŤíNěmec, pŤedsedasvazku

Auditor:
o zápisu číslo392
c.k. audit' s.r.o.'osvědčení
auditor: Mgr. Ing. Dagmar Christophová, osvědčenío zápisu ěíslo 1668
5 16 0l Rvchnov nad Kněžnou. Komenského4l

+ešo+ozt
tČo:

DIČ: CZ46504028

Jménaosob prováděj ících ptezkoumání hospodaŤenísvazku obcí:
Mgr. Ing. Dagmar Cl1ristophová
svazku obcí:
Dalšíosoby podí|ejícíse na pŤezkoumáníhospodaŤení
Ing. Lucie Nová

Vymezení pravomoci auditora k provedení pŤezkoumání hospodaŤenísvazku obcí:
Auditor/auditorská spoleěnost provedla pŤezkoumání hospodaŤení svazku obcí Mikroregion
TŤebechovickov souladu s ustanovením$ 4 odst. 7 zákonač.42012004Sb., ustanovením$ 2 písm.b)
zákonaě.9312009 Sb., o auditorecha o změně někte4fch zákon , ve znění pozdějšíchpŤedpisri.
Místo pŤezkoumání:
sídlo svazku obcí, provozovny auditora

Období' ve kterém bylo pŤezkoumání hospodaŤenísvazku obcí provedeno:
- DílčípŤezkoumání
proběhlodne l3. |2.2018
hospodaŤení
- ZávěrečnépŤezkoumáníproběhlo v obdobíod 27 . 2.20|9 do 23. 5. 2019

Určení zahájení a ukončení pŤezkoumání hospodaňenÍ svazku obcí auditorem/auditorskou
společností:
označení první činnosti auditora, kterou byla ověŤovaci zakázka zahájena a den provedení
o Seznámení se s usnesenímiorgánri svazku obcí _ dne 5. |2,20l8
Označeníposlední činnosti auditora na ověŤovací zakázce pŤedcházejicí vyhotovení zprávy a
den provedení
závěrky _ dne 23. 5. 20|9
o ZávěrečnépŤezkoumání ťrčetní

II.PŘBDMĚT pŘEzKoUMÁNÍ IrosPoDAŘnxÍ
jsou podle ustanovení$ 2 odst. I zákona č,.420/2004sb., ridaje o ročním
pŤezkoumání
PŤedmětem
hospodaŤení,
tvoŤícísoučástzáv&eěného'tičfupodle $ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 25012000Sb., o
pŤedpis, a to:
rozpočtovychpravidlech zemníchrozpoětri,ve zněnípozdějších
a) plnění pŤíjmria v1fdajrirozpoěfu věetně peněžníchoperací,t,jkajícíchse rozpočtovych

prostŤedk,
b) finančníoperace' tykajícíse tvorby apoužitípeněŽníchfond ,
c) náklady a vynosy podnikatelskéčinnostirizemníhocelku,
d) peněžníoperace' tykajícíse sdružen;/chprostŤedkrivynakládanychnazák|adě smlouvy mezi
sm|ouvy s jinymi právnickymi nebo
dvěma nebo více tnemními celky, anebo na ziů<|adě
fyzickymi osobami,
e) finančníoperace' tykajicí se cizích zdrojri ve smyslu právníchpŤedpistio četnicfuí,
f) hospodaŤení
a nakládání s prostŤedkyposkynuÚmi z Národního fondu a s dalšímiprostŤedky
ze zahraniěíposkytnu!/mi na zák|adě mezinárodních smluv,
g) vyriětování a vypoŤádání finaněních vztah ke státnímu rozpočtu, k rozpočt m kraj ,
k rozpoět m obcí' k jinym rozpočtťrm,
ke státnímfond m a k dalšímosobám.
PŤedmětempŤezkoumánív souladu s ustanovením$ 2 odst. 2 zákona č. 42al2004 Sb. jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaŤení
s majetkem Ve vlastnicfuí zemníhocelku,
b) nakládání a hospodaŤení
s majetkem státq s nímŽhospodaŤíuzemnícelek,
c) zadáváni a uskutečřování veŤejn;/chzakázek, s q/jimkou rikonri a postupti pŤezkoumanych
orgánem dohledu podle zákona č. 13712006Sb., o veŤejn;/chzakázkách, ve znění pozdějších
pŤedpisri,
d) stav pohledáÝek azávazktl a nakládání s nimi,
e) ručeníza závazky fyzickycb a právnick;fch osobo
0 zastavovánímovidch a nemovitych věcí ve prospěch tŤetíchosob,
g) zÍizovánívěcnych bŤemenk majetku rizemníhocelku,
h) ričetnictvívedenéÚzemnímcelkem.
roky
i) ověŤenípoměru dluhu zemníhocelku k pr měru jeho pŤíjm za poslední4 rozpočtované
podle právníhopŤedpisuupravujícíhorozpoětovou odpovědnost.

III. HLEDISKA pŘnzKouMÁxÍ HoSPoDAŘENÍ
PŤedmětpŤezkoumánípodle ustanovení$ 3 zákona ě. 42012004Sb. (viz bod I|. tétozprávy) se ověŤuje
z hlediska:
a) dodrŽovánípovinnostístanovenychzvláštnímiprávními pŤedpisy,
b) souladu hospodaŤení
s finaněnímiprostŤedkyve srovnánís rozpočtem,
c) dodrŽeníričeluposkytnutédotace nebo návratnéfinaněníqfpomoci a podmínekjejich použití,
d) věcnéa formální správnosti dokladťro pŤezkoumávanychoperacích.
pokr1fvajícíqfše uvedená hlediska jsou uvedeny
Právní pŤedpisypoužitépŤipŤezkoumáníhospodaŤení
je
v pŤílozeA, která nedílnousoučástítétozprávy.

rV. DEFI1\0VÁNÍ
onpovnnNosTÍ
Za hospodaŤení,které bylo pŤedmětempŤezkoumání a za jeho zobrazení v
vykazech' je odpovědn;i statutárníorgán svazku obcí. .

četnícha finančních

Naší lohou je, na zák|adě provedeného pŤezkoumání hospodaŤení,vydat zprávu o qfs|edku
pŤezkoumáníhospodaŤení.V souladu se ákonem o auditorech a Etic$m kodexem pŤ'jatym Komorou
auditorťrČeskérepubliky jsme na rizemním celku nezávislí a splnili jsme i dalšíetické povinnosti

vyplfvajícíz uvedenychpŤedpisri.
kvality staprov"effi*;
Rovněžjsme splnili požadavkytykajícíse Ťízení
,..,.o,,. '
mezinárodnímstandardempro Íízenikvality ISQC l .
/i:s''
,
jsme provedliv souladuse zákonem
PŤezkoumání
hospodaŤení

4:

některychzákonti, ve zněnípozdějšíchpŤedpis, auditorskfm standardemč.52 a dalšímirelevantnimt
pŤedpisyvydanymi Komorou auditorrj Českérepubliky a s ustanovenímis 2, 3 a 10 zákona č.
42012004Sb. V sou|adus těmito pŤedpisyjsme povinni dodržovatetickénormy a nap|ánovata provést
rizemníhocelku je
pŤezkoumání
hospodaŤení
tak, abychom získali omezenoujistotu, zda hospodaŤení
(viz
této
zprávy).
pŤezkoumání
bod
II|.
hospodaŤeni
v souladu s h|edisky

V. RAMCOVY ROZSAH PRACI
Za če|emvykonání pŤezkoumáníhospodaŤenízemníhocelku a vyjádŤenízávěru zprávy o vysledku
pŤezkoumáníhospodaŤeníbyly použity postupy ke shromáŽděni dostatečnycha vhodnych dtikazních
informací.Tyto postupy se sqfm charakterema načasovánímlišíod postupri prováděnych u zakázky
poskytujícípŤiměŤenoujistotu a mají menšírozsah a jsou auditorem aplikovány na zák|adě jeho
odborného risudku včetně vyhodnocení ob|astí,v nichž j. u pŤedmětupŤezkoumáníhospodaŤení
pravděpodobn1fv skyt vyznamnych (materiálních) chyb a nedostatk . PŤi vyhodnocování těchto
ob|astí auditor bere v vahu vnitŤníkontrolní šystémrizemního celku. PouŽité postupy zahrnují
vyběroqi zptisob šetŤení
a vyznamnost (materialitu)jednotliq/ch skutečností.Míra jistoty získanáu
pŤezkoumáníhospodaŤeníje tudíŽ vyznamně nižšínež jistota, která by byla získána provedením
j i stotu.
zakázky poskytujícípŤiměŤenou
ní ilzemnrhocelku je
označ,enívšech
doklad a jin;fch materiál využidch pŤipŤezkoumáníhospodaŤe
uvedeno v samostatnépŤíloze D, která je nedílnou součástítéto zprávy. V rámci pŤezkoumání
hospodaŤeníÚzemního celku činil auditor i da|šíkroky a vyuŽiva| i da|šíinformace, které nejsou
souěástítohoto označení.

vI. zÁvnn

ZPRÁvY

HoSPoDAŘENÍ

o

TNfSIEDKU

pŘEzKoUMÁNÍ

A. Vyjádňení k souladu hospodaňení s h|edisky pňezkoumání hospodaňení
Na zák|adě námi provedeného pŤezkoumání hospodaŤenísvazku obcí jsme nezjistili žádnou
skutečnost,která by nás vedla k pŤesvěděení,že pŤezkoumávanéhospodaŤenínení Ve všech
vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s hledisky pŤezkoumáníhospodaŤeníuvedenymi
v bodě IIl. tétozprávy.

B. Vyjádňení ohledně chyb a nedostatkri
Zákon ě. 42012004Sb., o pŤezkoumáváníhospodaŤenízemníchsamosprávnych celk a dobrovoln1/ch
svazk obcí, ve znění pozdějšíchpŤedpisťt,
stanoví,abychom ve zprávě uved|i závěr podle ustanovení
písm.
l0
Toto ustanovenívyŽaduje,abychom ve svézprávě
odst.2
d)
aodst.3
citovaného
zákona.
$
q/sledku
pŤezkoumání
o
hospodaŤeníuvedli, zda pŤi pŤezkoumáníhospodaŤeníbyly zjištěny chyby
a nedostatky a v ěem pŤípadněspočívaly,a to bez ohledu na jejich vyznamnost (materialitu) a jejich
vztah k hospodaŤení
svazku obcíjako celku.
PŤi pŤezkoumáníhospodaŤenísvazku obcí Mikroregion TŤebechovickoza rok 2018 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.Ani pňi minulémpŤezkoumánínebyly zjištěny žádnéchyby a nedostatkya nebylo
tedy nutnépŤijímatopatŤení
k nápravě pŤihospodaŤení
zarok 20l8.
Chyby a nedostatkyzjištěnépŤidílčímpŤezkoumánívprriběhuroku 20l8 byly svazkem obcí k 3|. 12.
2018 odstraněnv.

C. Upozornění na pňípadná rrzika
Na základě zjištěnípod|e ustanovení$ 10 odst. 2 pism. b) zákona č:.42012004Sb., o pŤezkoumáváni
hospodaňeníinemních samosprávnych celk a dobrovoln;fch svazk obcí, ve zněni pozdějších
pŤedpisti, upozorĚujeme na následující pŤípadná rizika, která mohou mít negativní dopad
na hospodaŤení
svazku obcí v budoucnosti:
Rizika nebyla identifikována.

f). Podí| poh|edávek a zi*azk
na rozpočtu svazku obcío podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku svazku obcí, podít dluhri na prriměru pňíjmri
Podíl poh|edável! na rozpočtu
A
Vymezenípoh|edávek
B
Vymezení rozpočtovychpŤíim
A/B * 100oÁ
Vypočetpodí|upohledávek na rozpočtu

0Kč
223.997
Kč
%

Podí| závazk

C
B
C/B*

na rozpočtu
Vymezení závazktl
Vymezení rozpočtovÝchpŤíim
|00oÁ
Vypočet podílu závazk na rozpočtu

Podíl zastavenéhomajetku na cďkovém majetku
D
Vymezen í zastavenéhoma.ietku
E
Vymezení majetku pro vÝpoěet ukazatele
D I E* l00Yo
V;fpočet podílu zastaveného rnajetku na celkovém
majetku

5.300Kč
223.997
Kč
2.37yo

0Kč
1 . l 4 0 . 3 0K8č

E. VyjádŤení k poměru dluhu svazku obcí k poměru jeho pĚíjmriza poslední čtyŤi
rozpočtové roky podle právního pŤedpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost
Zákon ě. 42012004Sb. stanoví,abychom v našízprávě uvedli qfrok (vyjádŤení)
o tom, že dluh
rizemníhocelku nepŤekročil
60 %oprtměrujeho pŤiimriza posledníětyňirozpočtové
roky. V opačném
jsme povinniuvést,o kolik dluh rizemního
pŤípadě
jeho pŤíjmti.
celku pŤekročil
prťrměr
Dluh svazku obcí nepŤekroěil60 % pr měru jeho pŤíjm zaposlední ětyŤirozpočtovéroky.

VII. DALŠÍrNroRMACE
Stanovisko svazku obcík návrhu zprávy o qfsledku pňezkoumání hospodaŤení
PŤílohoutétozprávy o qfsledcíchpŤezkoumání
je, v souladus ustanovením$ 7 pí
hospodaŤení
zákona č,.42012004Sb., i písemnéstanovisko obce k návrhu zprávy o vysledku
hospodďení.

%

Vylrotoveno
dne23.5.2019
Auditorská společ
nost:
c.k.audit,s.r.o.
osvědčení
o zápisučís|o
392
zastoupená:
Mgr. Ing.DagmarChristophovou,
jednatelkou

odpovědnj' auditor:
Mgr. |ng.DagmarChristophová
osvědčení
o zápisuěís|ol668

^W[ť,,,1
,"WÍil,1

,o,uL,rojednána se statutárním
orgánemsvazkuobcídne
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Mgr. [. D agmarChri stoP\ová,
Audit , osvědčenío zápisu/číslo1668

Lnr

..r. r.
*r. lo I r*nmrrt r.a

rttÉ- tď. {s!n0Úl.6Itn

u.a"Yvoš trudv
Ing. JiŤíNěmec,
PŤedsedasvazku

Pff|ohv zpráw o vÚs|edkupÍezkoumáníhospodaŤení:
PŤílohaA

Í:!''io

pnívníchpŤedpisri,jejichžsoulad s pŤezkoumávanym
hospodaŤením
auditor

PŤílohaC

Stanovisko stafutárního orgánu Mikroregionu TŤebechovicko dle požadavku
ustanovení$ 7 odst. l písm.f) z,ákonač,.42012004
Sb.

PŤílohaD

omaěenívšechdokladtia jin;/chmateriál vyuŽitychpŤipŤezkoumání
hospďaŤení

PŤílohaA
Pňeh|ed právních pňedpisri,s nimiž auditor u pňezkoumávanéhohospodaňeníověňísou|ad
PŤiprováděnípŤezkoumání
hospodaŤení
auditor posuzuje sou|adhospodaŤení
nejméněs následujícími
právnímipŤedpisy,popŤ.jejich vybranymi ustanoveními:
.

Zákonem ě. 42012004Sb., o pŤezkoumávání hospodaŤenítizemních samosprávnych celk a
dobrovoln;fchsvazkrj obcí,ve zněni pozdějšíchpŤedpisťr,

.

Vyhláškou č.5l20l4 Sb., o zptisobu,termínecha rozsahu daj pŤedk|ádan1fch
pro hodnocení
plnění státníhorozpoětu, rozpočtustátníchfond , rozpočtri zemních samosprávn;|chcelk ,
rozpočtridobrovoln1fchsvazk obcí a rozpočtuRegionálních rad regionri soudržnosti,ve zněni
pozdějšíchpÍedpis , která provádí některá ustanovenízákona ě,2l8i2000 Sb.' o rozpočtovych
pravidlech a o změně některych souvisejících zákon (rozpočtová pravidla), VO znění
pozdějšíchpŤedpisti,

-

Zákonem č.23l20l7 Sb., o pravidlechrozpočtové
odpovědnosti,

.

Zákonem č. 8gl20l2 Sb., občansky zákoník

-

Zákonem č.25012000Sb., o rozpočtovychpravid|ech zemníchrozpočt , ve zněni pozdějších
pŤedpisti,a souvisejícímiprováděcími právními pŤedpisy:
o Vyhláškou č:.32312002
Sb., o rozpočtové
skladbě' ve zněnípozdějšíchpŤedpisťr,

.

Zákonem č. 5631199| Sb., o ričetnictví'Ve znění pozdějších pŤedpisti, a souvisejícími
prováděcímiprávnírnipŤedpisy:
o Vyhláškou č. 4|012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 5631199| Sb., o ričetnictví,ve zněni pozdějšíchpňedpisti, pro některévybrané
jednotky,
ričetní
o Vyhláškou č. 38312009 Sb., o četníchzáznamech v technické formě vybran;/ch
jednotek a jejich pŤedávánído centrálníhosystémuričetníchinformací státu a
četních
o požadavcíchna technickéa smíšené
formy ěetníchzáznam (technická vyhláška o
četníchzáznameclt),
o Jvhláškou č.27012010Sb., o inventarizacimajetkua zÁvazk ,
o Ceskymi četními standardy pro některé vybrané četníjednotky, které vedou
podle vyhláškyě.4|0/2009 Sb.,
četnictví

-

Zákonem č. |2812000Sb., o obcích,ve znění pozdějšíchpŤedpisti,

-

Zákonem č. |34l20l6 Sb., o veŤejnychzakánkách,ve zněni pozdějšíchpŤedpisti

-

Zákonem č. 24312000 Sb., o rozpočtovém určení qfnos někter;/ch daní zemním
samosprávnyrn celkrim a některym státním fond m (zákon o rozpočtovémurčenídaní),ve
zněnípozděj ších pŤedpisri,

.

Zákonem č.3201200l Sb.' o finančníkontro|eve veŤejné
správě a o změně někter1ichzákonti,

.

Naňízenímvlády č.56412006Sb., o platoq/ch poměrech zaměstnanc ve veŤejn;ichslužbácha
správě, ve znění pozdějšíchpŤedpisťr,
provádějícíněkterá ustanovenízákona ě.26212006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějšíchpŤedpisri,

.

NaŤízenímvlády č.3l 8l2a|7 Sb., o odměnách za qikon funkce členrimzastupitelstev.

SvazekobcíMikroreglonTÍebechovicko
Masarykovonárn.14
pod orebem
50346 TÍebechovice
c.k.audit,s.r.o.
Komenského
41
Rychnovnad Kněžnou
5L6 01

zlzatg
Č.j.

Vyťizuje:Marcela.Kupková

p. o. 23.5.2019
V TŤebechovicích

StanoviskoDSo MikroregionTÍebechovicko
k návrhuZprávyo r{s|edkupÍezkoumání
hospodaÍení
Sdělujemevám, žejsme se sezrámili s obsalrc,!Íl
návrhu Zptáw o vfsledku pfuzkorrmání
hospodaÍení
DSo Mikroregion TŤebechovicko
7A obdobíod 1.1.2018do 3t.12.2018a
ne'mámek němu Žáilnépripomínlry.
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Ing.JiÍí$ěmec

pŤedseda
suffiu obcíMRT

PŤílohaD

SEZNAM vŠrcrr DoKLAnŮ l JINÝCH MATERIÁIŮ vYUŽITÝcH pru pŘnZKoUMÁNÍ
HosPoolŘnnÍ

ÚČnrrvrcrvÍ
a rnÍxazy
.

o
.
.
.
.

Účetní závěrka (rozvaha, vykaz zisku a ztráty, pŤíloharičetnízávěrky) sestavenák rozvahovému
jednotky
dni 3 |.|2.2018 . podepsanástatutárnímorgánemťrčetní
Yykaz pro hodnoceníplněnírozpočtuFIN 2.|2M
Inventarizaěnizpráva, inventarizacevšechrozvahoqfch tičtti
obratová pŤedvaha
k 3l.12.2018
Učtoqf rozvrh
SběrnépŤedkontační
doklady l _ |2120|8

DLoUHoDoBÝ NEHMOTNÝ A HMoTnÝ nnn.rrTEK
.
.

Dokumentacek organizaěnímu
zajištění
a zp sobuprovedeníinventarizace
majetkuazávazktl
odpisoq/ plán

FINANčNÍ nnn.rnTEK
.
Bankovníqfpisy

zÁvnzrcv

.
.
.

Saldokonto závazkti odsouhlasenéna hlavní knihu
Veškerédodavatelskéfaktury
Mzdová agenda(napŤ.rekapitulace mezd, mzdovélisty)

rnnĚNÍ
.

Pohyby na jednotliv ch čtech

vÝsr.,noEKHosPoDAŘENÍ
.

Usnesenívalnéhromady - schválení četnízávěrky a hospodáŤského
qisledku za pŤedcházející
četníobdobí

SMLOUVY
o
Smlouvy a dalšímateriály k píijat'jm čelovymdotacím
.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutym pŤíspěvkrim
.
Darovací smlouvy
.
Smlouvy o qfptijčce

RoZPoČnr
.
o
o
.
.
.

Návrh rozpočtu(včetněinformace o jeho zveŤejněnína Ťednídesce a zp sobem umožriujícím
dálkoqi pŤístup)
Pravidlarozpočtovéhoprovizoria
Schváleny rozpoěetvěetnějeho rozpisu podle rozpočtovéskladby
RozpočtováopatŤení
včetněusnesenídle pŤíslušn;/ch
orgán
Závěreěn;i ričetza pÍedchozírozpočtovy rok (závěrečn;/ričet, zpráva o v;|sledku pŤezkoumání
hospodaŤení,usnesenízasfupitelstva aj.), včetně informace o zveŤejněnízávěreěnéhoričtu na
Ťednídesce a zp sobem umožřujícídálkoqi pŤístup
Návrh finančníhovypoŤádáníza pŤezkoumávanéobdobí

osTATNÍ
. Usnesení
orgán svazku
PoMĚRovÉ UKAZATELE
.

Vypočet poměror1ich ukazate|tl
íÉ!e.}\.

