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l, Plnění rozpoótu příjmů
ll. Plnění rozpočtu výdajů
lll, Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrolů)
lV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžnífondy - informativně
Vl. Majetek
Vll. Vyúčtovánífinančníchyztahů k rozpočtůmkrajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Vlll. Vyúčtovánífinančníchváahů ke státnímu rozpoětu, státním fondům a Národnímu fondu
lX. Zpráva o uýsledku přezkoumání hospodaření

X. Finančníhospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Xl. Ostatní doplňující údaje

Zr)r3í:ovíDO sys/:ém--m GlniiS l-xpres.s Ucfi

ťi4.il5.].} ,:nÁLiť sp.,]. s t,

c

25.a4.2021 i)h5órrl2É

XcRGBzUc

Licence: DOHF

l. pLNĚNí RozpočTu pŘfuutů
Text

Schválený

rozpočet

/

zNc

(01 01

2020

Rozpočet po změnách

l

01 01

2020)

skuíečnosť

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

733 000,00

989 000,00

995 347,61

662 000,00

4 060 000,00

4140 956,67

1 395 000,00

5 049 000,00

5,t36 304,28

Kapitálové příjmy
Přúatétransfery

Příjmy celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

2111
211

schválený rozpočet

skuíečrosf

Rozpoěet po změnách

Příjmy z poskytování služeb a uýrobků

578 000,00

687 000,00

694226,00

Příjmy z vlastní činnosti

578 000,00

687 000,00

694 226,00

1 000,00

1 000,00

742,61

2141

Příjmy z úroků(část)

214

21

Výnosy z finančníhomajetku
Přijmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

1 000,00

1 000,00

742,61

579 000,00

688 000,00

694 968,61

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

154 000,00

301 000,00

300 379,00

232

ostatní nedaňové příjmy
Přijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové přijmy

154 000,00

301 000,00

300 379,00

154 000,00

301 000,00

300 379,00

733 000,00

989 000,00

995 347,6í

733 000,00

989 000,00

995 347,6í

23

(součet zatíídu 2|

2

4116

Ost. neinv.přij.tra.ze státn ího rozpoáu

1 708 000,00

1707 957,67

411

Neinv. přij.transf.od veř. rozp.ústřední úrovně

1 708 000,00

1

4121

Neinvestičnípřijaté transfery od obcí

4122
412

Neinvestičnípřijaté transfery od krajů

4,134

413

41

622 000,00

622 000,00

707 957,67
718 088,00

25 000,00

125 000,00

124 911,00

647 000,00

747 000,00

842 999,00

Převody z rozpočtových účtů

15 000,00

1 605 000,00

1 590 000,00

Neinvestičnípřevody z vlastních fondů
Neinvestičnípřijaté transfery

15 000,00

1 605 000,00

1 590 000,00

662 000,00

4 060 000,00

4 140 956,67

662 000,00

4 060 000,00

4 140 956,67

Neinvestičn í přijaté transf.od rozp.

transfery

třídu

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

19.02.2021 17h38m28s
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l!. pLNĚNí nozpočru vÝoalů
schválený

Text

BěžnéVýdaje

430 000,00

1

Detailní Výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

(01 01

3 870 000,00

352 000,00

34 000,00
3 904 000,00

schválený rozpočet

ZNc

2020 / 01 01 2o2o)

skutečnóst

Rozpočet po změnách

1 782 000,00

Kapitálové uýdaje

Výdaje celkem

rozpočet

/

3

702 560,86

3 702 560,86

skuíečnosl

Rozpočet po změnách

5011
501

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

352 000,00

957 000,00

882 334,00

Platy

352 000,00

957 000,00

882 334,00

5021

Ostatní osobní uýdaje

,l

502

Ostatní platby za provedenou práci

18 000,00

í31 900,00
13í 900,00

503í

Pov,poj.na soc,zab.a přísp,na st.pol.zaměstnan.

108 000,00

154 000,00

218 825,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

46 000,00

63 000,00

79 409,00

5038

3 000,00

3 000,00

3 668,00

503

50

Povinné pojistné na úrazové pojištění
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

157 000,00

220 000,00

301 902,00

509 000,00

1 295 000,00

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5,138

Nákup zboží (za účelemdalšíhoprodeje)

1

18 000,00

1

316 136,00
4114,00
54 5í0,00

Nákup materiálu jinde nezařazený

5 000,00

5 000,00

329,00

513

Nákup materiálu

5 000,00

5 000,00

58 953,00

5í 61

Služby pošt
Služby peněžních ústavů

3 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

51

39

5163

í 170,00

4 807,05
,l5 815,00

5164

Nájemné

5168

služby zpracování dat

20 000,00

20 000,00

18 538,41

5169

Nákup ostatních služeb

645 000,00

709 000,00

470 536,90

516

Nákup služeb

673 000,00

737 000,00

510 867,36

5173

15 000,00

3 034,00

5175

ce§tovné
pohoštění

15 000,00

10 000,00

10 000,00

79,00

517

o§tatní nákupy

25 000,00

25 000,00

3 113,00

Neinvestičnínákupy a souvisejicí výdaje

703 000,00

767

5229

ost.neinv.transf.nezisk, a podob,organizacím
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

203 000,00

203 000,00

205 814,50

203 000,00

203 000,00

205 814,50

Neinv.transferypodn.subj.anezisk.organizacím

203 000,00

203 000,00

205 814,50

5'|
522

52
5345

Převody vlastn ím rozpočtouým účtům

5348

Převody do vlastní pokladny

í5 000,00
í5 000,00

534

Neinvestičnípřevody Vlastním fondům

5362

Platby daní a poplatkú státnímu rozpočtu
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

536

53

000,00

í 590 000,00
1 605 000,00

17 677,00

í5 000,00

Neinv.transfery a některé dalšíplatby rozp.

ooo,oo

1 605 000,00

1 607 677,00

3 87o

3 7o2 560,86

ooo,oo

6í 30

Pozemky
Pozemky

352 000,00

34 000,00

352 000,00

34 000,00

lnvestičnínákupy a souvisejícívýdaje

352 000,00

34 000,00

výdaje (souč.za

352 000,00

34 000,00

1

Výdaje celkem (třída 5+6)

1

Saldo příjmůa výdajů (Příjnry-Výdaje)

19.02.2021 17h38m28s

1 590 000,00

17 677,00

Běžné výdaje (třída 5)

6í

1 590 000,00

15 000,00

5
6,13

572 933,36

43o

782

387 000,00-
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lIl. F|NANCOVÁN| (zapoieni vlastnich úspor a cizich zdroiůl
Název položky
Schválený rozpočet

/

zNc

Rozpočet po změnách

(01 01

2020 / 01 01 2020)

skuíečnosí

krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy

(+)

81 11

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčenéprostředky

8112

(-)

81 13

(+)

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř, ()
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízenílikvidity-příjmy1+;
Akt. krátkod
řízení
FINANCOVÁNÍ (součet za třidu 8)

8,114
81 15

387 000,00

1 145 000,00-

1433743,42-

387 000,00

1 145 000,00-

1433743,42-

Konečný stav k 31,12.

změna stavu bankovních

8117
81

í8

lV. STAVY A OBRATY NA BANKOVN|CH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Počátečnístav k 1,

Základní běžný účet
Běžnéúčtyfondů Úsc
Běžnéúčtycelkem
Pokladna

V" PENĚŽNÍ FoNDY

703 683,32
703 683,32
12 554,00

_

obrat

1

,l

435 663,42

2 139 346,74

1 435 663,42-

1 435 663,42

2139 346,74

1 435 663,42-

1 920,00-

INFoRMATIVNĚ
schválený

počátečnízůstatek

úětů

rozpočet

10 634,00

1 920,00

Rozpočet po změnách

Příjmy celkem

Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
změna stavu
Financování - třída 8

Vl. MAJETEK
Název majetkového účtu

Počátečnístav k

1.1

obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné uýsledky uj,zkumu a vývoje
Software

Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

18135,48

18135,48

37 643 054,92

37 643 054,92

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný maietek odpisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

192 238,00

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

167 178,00

167 178,00

725 o17,00

725 0,17,00

4114,0o

196 352,00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

19,02.2021 17h38m28s
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/

ZNc

(01 01

2020 / 01 01 2020)

Vl. MAJETEK
Název majetkového účtu

Počátečnistav k

obrat

1.1

Konečný stav

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovaný dlouhodobý íinančnímajetek
Uspořádací účettech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku
Uspořádací účettech,zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

112700,00

112700,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným uýsledkům v,ýzkumu a uývoje
oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům

18135,48-

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

18 135,48-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
4117 857,o0-

Oprávky ke stavbám

749 772,00-

4 867 629,00-

192 238,00-

4114,00-

196 352,00-

18 414,00-

3 348,00-

21762,00-

Oprávky k samost,hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov,věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

vll. vyúčTovÁNiFlN. vzTAHů K RozpočTůmnnnrů, oBcí, Dso A vNlTŘNi pŘEvoDy

položka Text

4121
4122
4134
5345

schválený rozpočet

Neinvestičnípřijaté transíery od obcí
Neinvestičnípřijaté transfery od krajú
Převody z rozpočtovtých účtú
Převody vlastním rozpočto\^ým účtům

text

1041

2324

Při,iaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1041

501

1041

5031

1041

5032

Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
Povinné poj.na soc.zab.a pří§p.na st,pol.zaměstnan
Povinné poj.na Veřejné zdravotní pojištění

1

Rozpočet upr.

1041
,1045

1045
1045
1 045

2321
50í1
5031

5032

1o45
3013
13013
1 3013
1 3013
1

í30í3

41

í6

501

1

5031

5032

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ,m.
PoVinné poj.na soc.zab.a přísp,na st,pol.zaměstnan
Povinné poj,na veřejné zdravotní pojištění

ostatní neinv.přúaté transfery ze st. rozpoětu
Platy zaměst. v pr,poměru Vyjma zaměst, na sluŽ.m,
PoVinné poj.na soc.zab.a přísp.na §t.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

lx. zpnÁvn o

000,00
í 25 000,00
1 605 000,00
1 590 000,00

15 000,00

Položka

(Příjmy)

upr.

Rozpočet
(výdaje)

x

0,00

x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

x

x

0,00
0,00
0,00
0,00

x
x
0,00
0,00

x

x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

pozměnách

622

25 000,00

VIll, VYÚČTovÁN

uz

Rozpočet

622 000,00

skutečnost

(Příjmy)

42 464,59

x
x
x
42 464,59
242 895,46

x
x
x
242895,46
1707 957,67
x
x
x
1 707 957,67

Skuíečnosí

718 088,00
124 911 ,00
1 590 000,00
1 590 000,00

skutečnost (výdaje)

x
43 027,69
11 327,86
4,111,33
58 466,88
x
246,116,21
64 794,69
23 516,57
334 127,47
x
í75 750,00
43 586,00
,l5
817,50
235 í53,50

vÝsleoxu pŘezxoumÁní nospoonŘrruí

viz, příloha č, 1

x. FINANČNÍHospoDAŘENÍ zŘízeruÝcrt PRÁVNICXÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
viz, příloha č. 2

19.02.2021 17h38m28s
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zNc

(01 01

2020 / 01 01 2020)

Xl" OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

i^,::.!

:1,i,, ;,;:,.,!ii j,.. ]]il.,]il..,

Region §lezská brána
Nádražní700

739 21 PAsKoV
trČ: 69ó 09 S6í}
Ssgba *d6lov*drtá za

*četnietvílng.

Podpisouý záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

;

Podpisouý záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

§tatutární zástupee
Podpisouý záznam

statutárního zástupce

19.02,2021 17h38m28s

Hana Slívová

r/rrryZ
lng. Hana Slívová

Lr,

t

7| /

','4//?-?p

Petr Baďura, předseda DSO

K*
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KRAJsď únno

certifikát
Imóno

MoRAvsKosrzsď rnn:

lil|llil|l]illlI

Odbor podpory korporátního řízeníakontroly
28. října lL7,70218 Ostrava

ce!tiíjkát

MsK 19636/2021

ó,:

KON/16409/2020/Sam
113.1 V5 N
Ing. Alexandra Klajmonová
595 622307
595 622zB2
posta@msk.cz

sp. zn.i
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zpráva

o vrýsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Region Slezská brána,
IČ eóeo9969, za rok 2o2o

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějšírch předpisů (dále jen zákon č. 42012004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne
15. 6. 2020.

Kontrolní skupina
Inq. Alexandra Klajmonová
Inq. Radka Smyčková Adamusová

Funkce

Pověření č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

384l03l2020
3B7l0312020

Identifikační
karta č.

Dílčípřezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2020 bylo vykonáno dne 17, 9. 2020.

Závěrečnépřezkoumání hospodaření k datu 3t,72.2020 bylo vykonáno dne 11. 2.20ZL.

Místem provedenípřezkoumání hospodařeníbyl Krajslaý úřad Moravskoslezského kraje.
Kontrolní úkon, jímžbylo přezkoumání zahájeno:
doručeníoznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne

-

Posl ed

-

n

n í ú kon předch ázejícívyhotoven í zpr ávy :
rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne

25.8.2020.

í kontrol

It. Z.202L

Zástupci územního celku, kteří byli součinnípřirealizaci závěrečnéhopřezkoumání hospodaření:
Petr Bad'ura, předseda svazku
Ing. Hana Slívová, účetní

-

i

] ] ,,

,,l

www.msk.cz

2934
2865

Čj.,

MsK

19636/2021

Sp,

zn.:

KoN/16409/2020/Sam

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona ě.42Ol2O04 Sb.:
plněnípříjmů a yýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředkŮ,
finančníoperace, týkajícíse Worby a použití peněžních fondů,
náklady a uýnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkajícíse cizích zdrojů,
nakládání s prostředky poslrytnutými z Národního fondu a s dalšímiprostředky
hospodaření
ze zahraničí poslrytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří svazek obcí,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázelg
stav pohledávekazávazků a nakládánís nimi,
ručenízazávazky fyzických a právniclcých osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí,

a

účetnictvívedené svazkem obcí,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovanéroky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictvía o odměňování,
souladu hospodařenís finančnímiprostředky ve srovnánís rozpočtem,
dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančníuýpomoci a podmínek jejich použitl
věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny

na

písemnostech uvedených v,,Seznamu předložených

dokumentů".

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2O2O
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona ě. 42O|2OO4 Sb.
. nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčímpřezkoumání, které již byly napraveny.
A.2 Identifikace rizik vyplývajícíchze zjištění uvedených ve zprávě
. při přezkoumání hospodaření za rok 2O20 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
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A.3 PodíIy pohledávelg závazkŮ a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

.
.

.

podí! pohledávek na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 5.182.594,67)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí

0,06

olo

4,54

o/o

0,0O olo

A.4 Rozpočtová odpovědnost svazku obcí
a

podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,0O

o/o

Dle předložených rnýkazů lze konstatovat, že dluh svazku obcí nepřekročil k rozvahovému dni 60 % prŮměru
jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky.

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajůz účetnícha finančních rnýkazů před jejich uzavřením
a předáním do Centrálního systému účetníchinformacístátu.

B. Chyby a nedostatky zjištěnépři přezkoumání hospodaření za rok

2020

a

nedostatky zjištěnépři dílčímpřezkoumání hospodaření, které byly
do konce přezkoumávaného období napraveny

Chyby

Při dítčímpřezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2O2O byly zjištěny nedostatky,
ke kteným svazek obcí přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění
při konečném přezkoumánídle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č,42012004 Sb.:

Nedostatek

Návrh rozpočtu svazku obcí zveřejněný na jeho internetových stránkách a úředních deskách členských obcí
neobsahoval alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyššíchjednotek druhového
tříděnírozpočtové skladby.
Opatření
,,Svazek obcí nezveřejnil na svých weborných stránkách a na úředníchdeskách členských obcí rozpočet v plné

verzi po jeho schválení (bez přílohy podrobného druhového členění), tato skutečnost byla napravena

dodatečným zveřejněním dne 15. 10, 2020". V rámci přijatého opatření k nápravě byly dále ověřeny informace
o zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2021 na weborných stránkách svazku obcí a na úředních
deskách města paskov a obce Morávka.

Přijaté opatření bylo splněno.

317
i._

i : )'].] i,,].i ].],]

i;r,, .!!.l í1.12 l.]il
il ] ii'i]
'irl\i..

lí :'il;\,]i)i;,],]

ill{

( :a il]r9i]n|"]
] ici]1,1 lllltliLll i}\) i]j l/

i1: 1li: | ] :i]ir,]i ]i_!., íi5|ii
] liíl: l t. ('l lj (il].] J j(]: i;.l

1
1l{!..]

,}

ljii i ] l!i]

www.msk.cz

Čj.,

MsK

19636/2021

Sp.

zn,:

KoN/16409/2020lSam

V průběhu dí!číhopřezkoumání hospodaření bylo dáIe zjištěno drobné pochybení, které s ohledem
na hladlnu rlýznamnosti nemělo vliv na hospodaření svazku obcí:
Ověřením internetorných stránek svazku obcí a informací o zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách
členských obcí svazku obcí bylo zjištěno, že návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2020 neobsahoval informace
o schváleném rozpočtu na rok 2019 a o očekávanémnebo skutečnémplnění rozpočtu za rok 2019.
Opatření

Zveřejněním plné verze návrhu rozpočtu je v příloze druhového třídění uváděn odkaz na systém Ministerstva
financí MONITOR, Kerým se považuje tato povinnost obsahu rnýše uvedených informací za splněnou.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2OL9

Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

V

této zprávé jsou zapracovány rnýsledky uvedené v zápisu o

rnýsledku

dílčíhopřezkoumání hospodaření

i rnýsledky konečného přezkoumání hospodaření svazku obcí.

Zpráv a nevylučuje dalšíkontrol ní zjištěn í ji ných kontroln ích orgá nů.

Všechny zapůjčenédokumenty byly svazku obcí vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, jsou
uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.

uýsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o rr,ýsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije
možnosti podat písemnéstanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona ě.42Ol2OO4 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání.

Tato zpráva

o

zástupci svazku obcí prohlašují,že poslqrtli pravdivé a úplnéinformace
a o okolnostech wtahujících se k němu.

o

předmětu přezkoumání

Datum vyhotovení: 15, 2. 202I

Zprávu zpracovaly:
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektroniclcým podpisem
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Seznam předtožených dokladů:
rozpočet a závěrečný účet
- zápis a usnesení č. 615 ze zasedání zástupců členských obcí ze dne 28. 11. 2019 - schválení rozpočtu

_
_
_
_
-

svazku obcí na rok 2020 (fotokopie),

schválený rozpočet na rok 2020 by| zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí dne
28. 11.2019,
usnesení č, 76 ze zasedání zástupců členshých obcí ze dne 28. 11. 2019 - schválení střednědobého
výhledu rozpočtu svazku obcí na léta 2020 - 2022,
schválený střednědobý rnýhled rozpočtu byl zveřejněn na internetorných stránkách svazku obcí dne
28. tI.20t9,
informace o zveřejnění návrhu střednědobého uýhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022 na úředních
deskách člens]cých obcí ověřena u členslcých obcí: Nošovice, Morávka, Krásná, Žabeň, Sedliště, Vyšní
Lhoty, Vojkovice a Václavovice,
informace o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020 na úředních deskách členshých obcí ověřena
u členslcých obcí: Vratimov, Morávka, Krásná, Žabeň, Sedliště a Šenov (fotokopie),
rozpočtovó opatření č. Ll2020 schválené usnesením ze zasedání zástupců členslcých obcí č. 7|5 ze dne
20.Z,2020, zveřejněno na internetoyých stránkách svazku obcídne 26.2.ZOZ0,
rozpočtové opatření č.2l20Z0 schválené usnesením ze zasedánízástupců členslcých obcí č. 717 ze dne
27. 5. 2020, zveřejněno na internetorných stránkách svazku obcí dne 9. 6.2020,

návrh závěrečného účtuza rok 2019 zveřejněn na internetorných stránkách svazku obcí dne
30.4.2020,
informace o zveřejnění návrhu závěrečnéhoúftu svazku obcí za rok 2019 na úředníchdeskách
členslcých obcí ověřena u členslcých obcí: Paskov, NižníLhoty, Vratimov, Šenov,Sviadnov, Žabeň,

Vojkovice, Krásná, Řepiště a Václavovice,
zápis včetně usnesení ze zasedání zástupců členslcých obcí č. 4l4 ze dne 21. 5. 2020 - schválení
závěrečnéhoúčtusvazku obcí za rok 2019,
schválenÝ závérečnÝúčetsvazku obcí za rok 2019 byl zveřejněn na internetorných stránkách svazku
obcí dne 28.5,2020,
informace o projednání závěrečnéhoúčtusvazku obcí za rok 2019 v zastupitelstvech jednotlirných
členslcých obcí ověřena u členshých obcí: Žabeň, Krásná, Sviadnov, Paskov, NižníLhoty, Pražmo,
Šenov,Nošovice, Vratimov a VyšníLhoty,

účetnictvíavýkaa1

_
_
-

uýkaz rozvaha sestavený k 31. 8. 2020 v Kč,
wkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 8. 2020 v KČ,
uýkaz zisku a ztráty sestavený k 31, B. 2020 v Kč,

pokladní doklady č, 4006 - č. 4011 za období od 8. 4. do 11. 4.20t9, účetnídoklad č. 506 ze dne
31. 3. 2019,
Účetnídoklady č. 2009 - č. 2014 za období od 1. 4. do 28, 4. 20L9 (předpisy faktur přijatých),
účetnídokladč. 1003 ze dne t7.3.2020 - přijetí 1. části neinvestiční dotace ve rnýši Kč I.599.787,07,
ÚZ OPZ.tgOl3, ukončení realízace projektu nejpozději do 31. 3. 2022, žádost ze dne 24. 2. 2020

z

o

.:i ] _il,j

podporu
Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projeKu "Komunikačnínástroje,
strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána, jeho města a obce",
účetnídoklad č. 15 ze dne 4. 2. 2020 - př'ljetí 2, splátky neinvestičnídotace ve rnýši Kč Z4.9IL,(ÚZ aag, oznámení o zaslání ze dne 30. 1. 2OZO) - příjem dotace rozpočtově
schváleným
rozpočtem svazku obcí na rok 2020,
vykaz rozvaha sestavený k 31. 12, 2020 v Kč,
wkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
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a ztráí1 sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
účetnídoklad č, 1013 ze dne 27, It 2020 - přijetí 2. části neinvestičnídotaceve rnýŠiKČ 108.170,60,
Úz Opz:13013, zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu ze dne 31. 10. 2020,
pořízení majetku: roll up - inv. č. 20, účetnídoklad č. 2052 ze dne 30. 11, 2020 - předpis závazku,
č. 283 a č. 529 ze dne 10. 12. 2020 - zařazení do majetku a č. 500-392 ze dne 27. 5. 2020 - platba,
rozpočtově kfio schváleným rozpočtem pro rok2020,

rnýkaz zisku

smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MoravskosIezského kraje é. O129U2020/RRC
- smlouva o poslqrtnutí dotace z rozpo&u Moravskoslezského kraje č.0L29L1Z020/RRC uzavřená dne
4, 5, 2020, předmětem smlouvy je poslrytnutí neinvestiční dotace v maximální \í,ýši44,01 o/o celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projeKu "Projektový manaŽer XIII
a poradenswív regionu Slezská brána" maximálně však ve \^ýši Kč 125.000,-- účelově určenék úhradě
uznatelných nákladů projektu vymezených v článku VI. smlouvy, závěrečné vyúčtovánído20. L 202I,
- účetnídokladč. 81 ze dne27.5. 2020 - přijetí prvnísplátky dotace (Úz6tO),
- usnesení ze zasedání zástupců členslcých obcí svazku obcí č. 9lI0 ze dne 28. 11. 2019,
- žádost o poslqÁnutídotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 2. 7.2020,
_ závěrečné vyúčtováníprojektu ze dne 13,1.2021,

směrnice

_
-

směrnice č. U2013 upravujícíoběh účetníchdokladů - pokladní doklady ze dne 27,3.2013 vČetně
příloh (podpisové vzory platné od 1. 1. 2018 a L 4. 2020),
směrnice č. 2l2O08 o zajištěnífinančníkontroly účinnáod 15. 5. 2008 včetně přílohy č. 1 (podpisové
vzory platné od 1. 1. 2018),
směrnice č. 1/2008 o oběhu účetníchdokladů účinnáod 15. 5. 2008 včetně dodatku č, 3 Účinného
od 1. 1. 2018 a přílohy č. 1 k dodatku č. 3 (podpisové vzory platné od 1. 1. 2018),
stanovy Dobrovolného svazku obcí "Region Slezská brána" účinnéod 6. 6. 2019, včetně dodatku,

usnesení, zápisy, apod.

-

_
_
-

zápis včetně usnesení č. 4l2 ze zasedání zástupců členslcých obcí ze dne 20. 2. 2020 - schválení zápisu
revizní komise Regionu Slezská brána č. IlZOZ0 ze dne t2.2.2020,
zápis včetně usnesení č,5l5 ze zasedánízástupců členslcých obcí ze dne 21. 5.2020 - schválení účetní
závěrky svazku obcí za rok 2019,
zápis revizní komise Regionu Slezská brána č. IlZ020 ze dne 72. Z.2020 (byly zjištěny dílčínedostatlcy
adm inistrativního chara kteru),
informace o uloženístarostům a starostkám členslcých obcí předložit zápis revizní komise Regionu
Slezská brána č, Il2020 ze dne 12. 2. 2020 jednotlirným zastupitelsWům členských obcí na nejbližším
zasedání,

o projednání zápisu revizní komise Regionu Slezská brána č. Ll20Z0 ze dne t2. 2. 2020
ověřena u členslcých obcíl Šenov,Vratimov, Řepiště, Nošovice, Morávka, VyšníLhoty, Vratimov,
Krásná, Sedliště a Pražmo,
zápis vČetně usnesení č. 10/9 a přílohy č.6 ze zasedání zástupců členslcých obcíze dne 26. LI.2020 přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření.
informace

inventarizace majetku a závazků
- plán inventur za rok 2020 vydaný předsedou svazku obcí dne

-

18

12

2020, včetně seznamu

inventurních soupisů,
inventarizační zpráva ze dne 5. 2. ZOZL včetně přílohy,
inventurní soupisy účtŮl042, 231, 381, 3BB a472.
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Seznam použidch právních a jiných předpisů:

1.
Z.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9,

zákon č. í.28|2OO0 Sb., o obcích (obecní zYízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č, 12Bl2000 sb.),

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),

zákon č. 2L8|2OO0 Sb., o rozpočtouých pravidlech a o změně něKeďch souvisejících předpisŮ

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 21Bl2000 Sb.),
zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
vyhláška č. 4IO|2O09 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č, 563/1991 Sb,,
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky (dále jen vyhláška
č. 410/2009 Sb.),

vyhláška é,5l2OL4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemních samosprávných celků, rozpočtŮ
dobrovo|ných svazků obcí a rozpočtůRegionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška
č. 5/2014 sb.),

Českéúčetnístandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle vyhlášky
č, 47ol2o0g Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Českéúčetnístandardy),
vyhláška č.323l2OO2 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č,32312002 sb,),

zákon ě.23l2OL7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č,23l20L7 Sb,),
10. zákon ě.25l2Dt7 Sb., o sběru vybraných údajůpro účelymonitorování ařízeníveřejných financÍ, ve

11,

zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon č, Z5l2077 Sb.),
zákon ě. L34l2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek (dále jen zákon č. L34l2076 Sb.),

IZ, zákon

č. 26212006 Sb.,

zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen

zákon

č,26212006 sb,),

13. zákon ě.89l2OL2 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb,),
74. zákon č.90l2OL2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen zákon č. 9012072 Sb.),

15. vyhláška ě.27Ol2OL0 Sb., o inventarizaci majetku azávazkŮ (dále jen vyhláška č,27012010Sb,),
16. vyhláška ě.22Ol2OL3 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek něktených vybraných
účetníchjednotek (dále jen vyhláška č.22012013 Sb,),

77, zákon č.34O|2OI5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněktených smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),

18. stanovy svazku obcí a da|šívnitřní předpisy.
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