
PARsuBl*KÝ KRAJ
Krxjský *řad
*db*r finan*ni

3PRÁv*
o výsledku přezkoumání hgspodaření ufi r§k eSlS

dobrovolnéhg svarku obcí §vazek $btí přeloučska

lČl 48í.57a?4

Přeiekt:um*rrí s* rrskutečuilql r.e dgteh:
15. řijna 3S18 jak* dítčí př*zkoumáxi
28. března 2*19 jaka k*nečné přezkouxárri

PŤezko*xtání hosp*daře*i ze rtrk ve snryslu usta**vení § 43. § 53 {týká se D§Oi zákr:rta
*, 12§1?*S{} Sb." o obcirh. v* zn*nf por_dějšieh předpi** a ltJ struladrr §e zákcrnem
č.42fii?*ů4 Sb". o přezkoumávání hcspadař**í ůzernní*h samosplar,*ye}r eelkri
a r!*brovclných svazků obci, ve zněni pozdější*h předpisů a byla zaháj*no rtrre 27.6.2#18
Krnjskýrn úřadem F*rdubického kraje dgr*čerlím pisemnéha or*ám*rrí"

Přtzkournaaó období cd 1,1.2Sl8 da 31,12.2$18.

t" nfičí př*zkou*áni byla r7koráno ť sidle dobrov+l:réha sv*rltu ob*i eln*
t§.1{}.?{}t§.

2. K*neč*é př*zkournání bylo vyktnáno v sídle dobrovalného sv*zk§ gbei dn*
28.3.2ůt9

p ř*y_kil ur:rán j r,3,kgnal y :

- kontroior pověřcnÝ řízením přezkournání; Evrr Batoková

- kontroloři:
- ing. Yšra í-*užilcvá

Pgvšř*ní k přezkoumáni v* smyslu § § č. 4?al2$*4 §b. a § 4 a §§ gák*na č. 2§§/2*t2
§b. r*ttlatr Kra}sky úřarl Parduhickóho krxj* d§ť,9, ?.2*18-

Přegko* n§*í hyla vyk*ná xo *"ýtr§r*qĚm apůsobem.

řři přezlroumání tl_rIi přítomni: §e.Ir*na Burtšcyá - předse*kyn§ svaeku

l-ic, Slga Šun*l*vá - ůčetní §r,azku

}_.ii.i t:..n_i.: ]:.__i" :



Před $řt přqahqu ql i*.ajj

Předmčtern př*k*urná*i hcsptdaření is*u ehl**ti hosp*:dxř*ni *verlcxá v § 2 gďgt. í
g 2 zákon* č. 4?B€{}{}4 §b. p*x*uzen§ p*dle hledisek *vedenýth v § 3 tolrott zák*rra"

řři posuzovánf j*drrotlivfeh právní*h áko*ů sc vyelrází ne unční právrrích předpisů
Ftatnýetrkedrrixskutečrrčníto*§t"o_úkrlnu,* __ " * _

Podle ust*novení § 2 cdst. 3 eák*na č, 42012ů§4 Sb. n*byly předmětem přezkc*máni
údaje. na kt*ré s* vztahuje povinrtost :nlčenlivosti pcldle daňovéha &idu.

Fosledni kantro}ní úkcrn vzdiiním se práva pod*t námitky byl xči;těn dne 28.3.?ů19

A. YÝstpdek dřtčigh§epkp§márli
A.I. Chyby a ncdo*fatky v průb§hu tlíIěíeh přtzkoumání ra ž&18

*ebyly zjištěny ehyby a ned*st*tlry.

A.II. Ostatrri thyby a netlostatky

Fři přezkorrmání k*spodaření nebyIy eji§tě*y *hyby a rred*st*tky-

§. _, ůbl+_eti.přez§gqqá*i, H kterYeh nebv|v {Lištěpv ebyby g ne4*stgtkv
podle §§tanoveni § 1* odst. 3 písrn. a} zikona č. 470l2*a4 §b., které jsou uv*den3, v

čieněrri podle ustgnovení § 2 odst. 1 a 2 uv*tleného zákana:

1" Uqtanovení §.2_odst. l pitm. *} ptrtĚtti pŤíimů a v§dajů rozpoĚtu vip_tnč penčžnich operací.
týk4iiqigb se rozpačto.vých pr{}sřpdků

* přezkaumiin: Ano

?.. Lsts$*veni § 3 cdst. t písm. b} fi§§nčni qpergce..týk*icí +e."tvgtbji*tr§ovřili p*nl*$]§L1

ť*ld*

- přezkoumrln: Arr*

Ustanoyení § 3 aÉst. 1 pipm. c} nákl*dy q yýr,qsy_psdnikatclqkéčinncsti úze§rního cglkq

- přezkoumán: Ano

Ustanoveni § ? odst, 1 _písryr. d} §_eněěni aperace. týkaiíqf sq sdťužtnýcb plqs§edh*
yvrrablédanýcjr na aikladě srrrlouv"v mezi dvěma nebo vice .rrz*_ladrri "cplk},. afi*b* _ri*

zitkladě smt*u!,y s iinými právnickými nebqfuzickÝrni osoba§pi

- přezkoumán: Ánc

Ustano.vpni § ? Q_dst. 1 pjsm...e}_*]nanč4í o§erac*. tÝkaji§í §q "j&igh_€§í§§i_ů 
rl* s.§§,s}u

právníqh předgi§_ů § účetnigtví

- přezkoumii,n: Anei

Uslgnovení §_? odst. 1 §í*ri" ť_}. hqqpsd*ř§§i .+ nebtqdqlí}í_ s prostředkl: poiihyt{lptí:mi e

Naratlnílro ítlndu a s <taišírni prostřp,dky re zahrpničí poskytnp§,mi :la _ eá&ia*€

mezinárodni*h snrlull

- přerk*umáx Ang

3.

J

5.

6.



n

§,

*lg*gv*ni"§ 2 *ds§"" l pis§}..§} }yltčtováqí a.yypaŤ#íá$i li**nřpicb vzt{hů ke §íá{§i§nu
r§upqčlu" k-rgzpačt&§ kťejů- k.rpqpgčíů§§ {}b.*í. k jiný§ rqepočtůffi, ke stál#rrr io.íd.ů§l*a
lt"dal§íqr,osobám

- přerkouxtán: Ano
'Lsta*ov*ní" 

§ ,i. qd+t, 2_,pís:lr,;a) nakládórris lrosp*dařeaí, s ,najqtker:r l:e, v}astdptví
ůz*ntrfhg c§lku

- př*zk*uman: Ano

9. Ust+rrqyení § ? cdst. 2 pígÉL b_} nahládání a hospo$p&ní s Bajetkgr! stát$. s níínz
hosp§ aři úzpmni eeiqk

- píezkaunrán: Árro

tů, U"sja**v*ni § ? oést, ej§ýelt zakaeek, s v:jiaksu
úktnů a pr:s*rpli přezkou§$nýph pr§áncÉt dahl*du po§q_uvláštiťho právního,§ř*dpigl}

- přezkouman: Á§o

1 l. Ustan*:eni § 2 odst- 2 pisrn,"4} stav pchledávek a áva?kůaíakládání s nimi

- př*r&ournán: Ano

l?. Ustaaov€ní § 2 *dst. ? pism, ti ručqní za &}vazky &zickýeh a.právnických asťJb

- př*zkoxmán: Ang

13.Ustag§€BL§ 2 §d§t,J pi§rn.
tietiuh ?sob

- přezkaumán: Ano

i4. Usrarrgr-e$í § 2 adst. 2 pisrg.g} zřizováni yěQ§ýeh bř*mpn.k ína.jetku qzemniho.celku

- přezkcumiirr: Ano

l5,Ustaatvexj § Zodst. ttkq,*

- přezkoumán: Ano

{,. _ 3l§šrri_gpatřeni \ odstrnnění nedostatků ziištěpÝqb,v nře4§h,pzi|síoq§
C,í. Při př*zkoumání bospodaření r*zemnlbo celku v předelrazim ro*e

nebyly zji§t§ny chyb"v a nedostatky.

R." ._&§yřr g qř*kgumánlbptBodařeni zg {gb 2018

t}.l. Fři př*zkoum*rri lr*rpodař*§í d§brov*ln$lro svaeku obci za rok 2{}18 podle § 2 a

tr 3 ákcn* č. 4?*/2ů§4 §b.

*P n*byl! rjištěxy *ltyby * ned*statky
,

S.It. Llp*zorn§ní na případná rizika, kt*rá l** dovodit z* ejištětýth *hyb
a nedostatktln lcterá mcbou mít ncg*tivní d*pad na haspodaření územního celku
v budoucnu:

Při př*zkournáni lrospadařtrri nebyla zjištěna žádná závaž*árizika, která by rxohla mit
*tgatir.ni dopad na h*spodařeni územnihn c*lku v budotrenosti

i*, lf l.;1-4.]',.1 "j":ij |j:lii, <-,*.,i]]l ]r;;in._}.l,:l::iJi:.il;l"tr.,,:ríýí:,lrii;;i:ii:i;i



§"IIt* Poměrové akazxtele rji§tě*ě při přezk*umání h*spotl*ření: : '

a} p*dilpchl*dáv*k *a r*xpočt* územníha celku ......., ...,..,."......" * %
bi padi} závaeků na rozpočtu ůzenrniho celku ,...,.."... S ťrl

c} podil zastavenéh* n:ajetka na ee}kor,óm maj*tku úz.emniha *elku ........,".. * 9,í

§JY. Gstatní sdělmí prc přtzkaumr*varrý úze§n§í eelek

řardubice dne 28. března 2fi19

Jména a podpisy kryntrol*rů aúčast*ěný*h na př*zkaumání hospodařeru:

§va §at'k*r.á

*>l
*_*s 6=1)'*,,.-, ' {*

kclntrstor pcvčřený řízenirn přezkourrráni

Ing. Věra Loužilová

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumá*í

k trtl1 ril1 tll, poclpis kontr*l*rrr

Tato zpráva o ws|td3u Dře?kgap4§i:
- je návrhem zprár,y o výsledku př*zkoumá*í lrospodafuní * je rncž** ke zjištění v rlí

uvedeném podat písemné stanavisko v* }hůtě do trS dn* cde dne předani zpr*l'y
kontrolarovi pověřenému řízcnínr přezkor"tmání. K*nečnym zněni*r zprávy §§ §tává

tento návrh okamžikem mamého up}yn*ti lhůty sta*ovené v § 6 odst. 1 písm. d} rÉknxn
č.42*/?ú04 §b. k podání pisemného starroviska kontrolorovi povčřenér*r.r řizenirr:
př*zkoumiání. Kontrolor pověřený řizením přezkournání rnůž* v odůvcdrrěném pííp*dě
stanovit lhůtil delší,

- §e vyhotovuje ve dvou stejnopisech, p§čerxž se jed*n stcjn*pis předává statutárni**
zástupci kontrolova*ého subjektu a druhý stejnopis se aakládá do přislrr§rióh* spisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraje,

- při k*ntrolgvarré agendě byio zjištěns. že ve sledcvt*ém *bdobí byltl upiatně** celkerŤt

S požad*vků dle zák*na č. 10611999 Sb., o svobcdnéni přístupu k i*íbrrnacim,
_ nedíln*u saučástí zprávy je sezxam dck*nrentů r,yuži§,*lr pfi přezk*umáni a uvedený*h

v příloze,
- § absahem zprávy * výxledku přezkrrumáni lrosp*dařeni D§ů §vazek *bci Přeloučska *

počtu 7 str*n byla s*známena a j*jf stejnopis převz*ia předs*dkyně svazku §e . Irena

§urešová

V kcxtr*lovaném obd*b,í Ú§č, dl* prohlá§ení zástrrpeů *SC. nehosp*dařil s majetkenl
státu, neruč|1 31rýffi rnajetitem rx závaaky fyaických, a právrricltých asob, nezastavii rn*vitý a



íl§§l§vitý majetek, neuzavřel kupní, §měrutcu. daťsvar:í, nájemni sfilot.lr_u,a xmlouvu o
l,j,půjčce týkajíci se nemavitého maj*tk*. smlcuvu o přij*tí nebo posk,ytnuti *věru xebc
půjčky, snrlouvu o přiigti nebo posk3tn*ti dotilce, §n:louvu o převzetí dtuhu nebo ručitels}qého

závazlru, sn:louvu n přistoupení k závazku a s*rlouvu o sdružení, nekorrpil ani neprndal eenné

ptpiry. tbligace, neuskut*inil majetkové vklady. Územni eel*k uskutečnii p*uz* vcřejné

eakázky maléhtl rozsairu.

řg*ř,epíi

§z*ryrni cnlek je ve smyslu usianoveni § i3 *dst. 1 písrn, b} zákona č" 4?§/2004 §b.

p*r,inen přijrnout opatření k rrápravš *hyb a nedost*tků uvedených v tét§ zprávě o výsledku
př*uk*umání haspod*řeni a po$at § třm písemn*u iaformaci pťezkoumávajicímu crgánu.

*t*nejp*zdčji do 15d:rů po projednárť této zprávy spclr.r se závčreč*l:m účterx r,*rgán*ch
úrernního ceikrr.

l;zemni c*lek je dále ve sr*yslu §§tsncveni § 13 odst, 2 zákona č, 42ůl20S4 Sb., ptvin*n
v i*íbrrnacích pcdle ustanovení § tr3 *dst" 1 písm. b) téh*ž zákona uvést lhŮtu, ve hteré podá

pŤistu§nÉmrr přezkoumávajicímu orgánu písemnou eprávu c plnčni př§atýeh apatřeai, a y tét§

1 hůte pri slušnérnir přezk*rrmávaj i c imu orgánu uveden*u zprávu za*lst.

N*splněnirn těchto p*vinrresti se územní *elek dopr.rsti přestupitu podle ustanaveni § 14

cdst, 1 písrn. b} a ci zákona č. 42*l2Sú4 §b. a za to se uloži územnímu celku padle ustanoveni

§ 14 odst. 2 zákona č" 42§12ů04 §b, pokuta do výše 5$.*ff* Kč,

i}c. lrcrra 11r:rc§i:r,á frorq
předsedkyně svazku dobrov$lného svazku

obci

Li*. 01ga Štanclor,á

padpis př*dsedkyně d*brov*lxéh*
svazkrr *bci

,/il
u6l,

rič*tni svazku

Fřer,zai:

Fardubite dne 28. března ?ů19

§c. Irena Bureš*vá

podpis ťrčetni svaeku

předsedkyrrě svazku dobrovolnéhc svazkrr
ilbci

,{/(/ /e-J.,....:,/..."...'. . . l
podpis př*dsedkyně dobrdvolného svazku

irbci



l}řílOha ke znrtir,č tl r,í§l.š.elku RŤe zkgurrráni,.!rasnotl*ření za rcl1
2t] t 8.

Q{uq§lrl_!§§qb3].L,!:rilťr ii j irrj,qh pi il_lcr i ii !š_r§žttrg]L:trl§§rlgrrlr{rú

§tfudnšet*bý výhl*d
rozpočtu

Bankovni výpis

za období 1-9120l8 včetně su závarku
invent*rní soupis
majetkri azávazktl

t:;.l;lli::l.; j.ji:.

§nrěmice * ás*dách inve*íariraee xra.jetku a závazků
Zpráva HtK o 1,ý,sledcícli i*vtnt*rizace ze rclk 2Sl8 ze dne } l. l. 2fi19
Plán ínvenťur na rok ?ů18 ze dne l8, 1ž.2018

ápis z ir:struktáže irrvsntarizační k*rr:ise ze d,ne ?ů. 12. 2*18

účeraí doklad o tariřtcvarrí předpisu závaeku přijaqich ťaktur,
přeúčtaváni HV za rak 2017" přeclpis rnezd ea obdgbi t-9l?S1*,
účtov**i B*kladny a BÚ za *bdgbi 1-912ů1 S

:ra rok žúl§ v účetnírn pťOgťeffiu §ůR§IC
Ke dni 3S. ?. ?01§, k 31,12.?i}}S

* jij ij^li.j 3:ll,;. t,. ;::.rti, l.,l,,líiii.i;ttJn"}:ili:v;,1,1ťřu;rijui:;1,1ťlr;t
_ii _

ise nt tllts f i

Návrh r*up*čtu Návrh r*r4*čtu na r*k 2fi18 byl uveřejněn od 27. 11.2a17 do i3. 17.

ž*1? a riředníeh deská*h členských ob*i a v elektroaické p*d*bč,
R*zp*čt*vá *patř*ní t/2S1 8 techxické přesuny

2/2*18 valná hr*rnada svazku ob*i z* drre 25. 6. ?Sl S

R*zpačtová opatření 3-5i2S18 - t*ť,hnické přesuny zr,t§:ra rozpisrr
Lr {lre z r_titřtl zilitltlie lt uklrr.;ilclLtl

S*hválerrý r*zp*čet Valná hl*mada sv§žltir obci schvaluje rczpočet na rok Zůtr8 ze d*e l3.
l?.2ů17.
Rozp*čtový výhled na rok ž015 - 2*2S byl schválen 1S. 12, žůi4,
Návrh rozpočt*véha výhledu byl zveřcjněn *d 1. i2. ?ů14 do 15, i2-
2*l4, §*hválený rr:apočtcvý výhted na roky 2S15 - 2S20 byi zveř*jněn
*d23.3,2*t7"

íaverecnv ucet Valná hrcmada sv*zku abcí ze dne 25. 6" ?{}18 schval*je cel*r*č*i
hospodařerrí svazku obcí bez výhrad, Návrh z*.věrečr"réh* účtr"r svazkx
cbcí byl zveřejněn včetně zprávy o přezkorurrárrí helspodařeni za rck
2*t 7 *d 8. 6. da 25, {},2*18. Zveřeiněné ?6.7.2018 dtrsxd,

BU vedený u KB, a.s. č.ú. ů56A0ů0472 ve výši zůstatk§ k 30.9,2{}18 *

3 33*,66 Kč
BÚ vederrý u KB..a.s.. č.ú. 909315ói/010f ve výši zůstatkrr k
3*.9.2§18 - 591 §69,69 Kč
qýše uvede*é zůstatky s*uhlasí n* stay vedený v ričetnictvi dle
výk*zu FIN 2 12M - 6?4 400,35 Kč

Knilra d*šlých faktur §a rgk 2018
vedena ručně v číselné řadě 1-3

zii rli.,"1,1l.,í ]:-(l ]iii§ r i,t:cittt,L;,irlč }-1],:tilEl't,k Jlttjtt i ritrli ! lrl
pokladní kniha
{deník)

za období 3-912018 ve výši zůstatku k 3*.Ť.20}8 - ?1 961.0ů Kč
uvedený zůstatek b3,1 ověřen na účetrri slav elle výkazu FlN 2 i?M

Přiloha rozťahy K* dni 30- 9,2Sl8, k 3t,l2.2{il8
Ke dni 3§. 9. ?i}1*. k 3 i.i?.2ůl8

L,čat*ri doklad

Učtavý rozvrh
Y"{,kae pro hodnocerri
tnč*í rozp*čtx



Prat*kei o schvalcvá*i ůčetni závěrky

!
iůd§i,3. 1

ldentifikace prů k,aziiýiii účetrrllcrl lezn ií póo rá
§ 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností

i -" -

1!i:
r:

li
i výrok o scnvaióř neOo- neschválení uťetnii Srhdiň

;ávért<y.

: vÝrnarnných pro uživatele účetní závěrky,

l*_' ;*, ;-;;,---,:,-;:-* '-
; Vyja0renl, ucetni Jednotky k výroku o schválení; nebo neschválení účetní závěrkv nebo k zápisu o
, +eschválení ůčetni závěr,ky pobt 5 7 oJst. 3,
. piipaCně k daiš:m §i({jtečfio§t€:" solvisejíc,nr s*
: schvalováním účetní rávěrky.
;

i

]

1

PreanZene p*aXa* Xu*§cllří€n' úóeln,

j
i
l
l
j
l
!
i

l.-_--,,

závěrky byly zpraaovány v §ol]ladu § § 4vyhlášky € vsouladu spožaďávky
sc|lvaluitci*a argánu tak aby unožniiy
pg§ouZ€,fti §f;rie§fii1§t; re!*yanřlrjcft §r{t
učiaéni rozhcdllutt. Schvatu!rr;tmu arganu
ne_ni známo, že by účetfiilednoť*a zxajtu
něk|erě dalši infonn*r* a zprávy a
závažných zlišténich. &í*xí §e daťýkaji
s&uťednosťi vztahují*ir:h §8 k přadmáíné
schvalované účelrri ňv*rc*. Ů*etnl jeďnat*a
zBracavala účetni závérku s c/ígrn dasaženi
v,ětndito s pacllvéh* *brazu pťedntéltl
účeín tclv i a fi nančni slťil§d§ ú **ln i jaďnotklt.

1, Ing, Jala Exnerová .),]-'"á,i',i .r,.,'/

;.. in§. l{;ťiě*i3 1.1*ť*u k*vá

i

l ldentifikace a*ab razhodujícich * sctrváiÉni ;ebo Jng:]aná Éineroujj neschváíeni t3četni závěrky. iló. úi;ň#'}4.toušková

/*á



Usnesení:

-iříčlenný orgán svazku obcí, zvolený valnou hromadou dne 17. 12, 2018 schvaluje účetní
závěrku §vazku obcí Přeioučska, IC 48157074 za rok 2018. O Úkonu schválení sepsal orgán
svazku ,,Protokol o schvalování účetní závěrky", kteď je nedílnou součástí tohoto usnesenÍ.


