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přezkoumání

hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání
hospodaření prováděno
výběrovým
způsobem
s ohledem
na významnost
jednotlivých
skutečností
podle
předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se
vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané

písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

Návrh zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Hranicko
za rok 2009,

Bankovnl výpis:

Hranicko za rok

1 - 5/2009 za období 1 - 5/2009

č,

Darovací smlouvy:
Darovací
smlouva ze dne 17. 12. 2009
společností Hranická rozvojová agentura z. s. (OSO obdarovaný)

uzavřená

se

Hospodářská činnost: Živnostenský list ev. č. 380803-51803
j. OŽÚ/23394/06
ze dne 27. 9. 2006 vydaný
Městským
úřadem
Hranice, odbor Obecní
živnostenský úřad
č,

IČ 70961051

Přezkoumání
se uskutečnilo
dne 2. 2. 2010 na základě žádosti a v souladu se
zákonem
420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodařeni územ nich samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).
č.

Místo provedení
Přezkoumané
Přezkoumání

přezkoumání:

úřad Mikroregionu

období:

1.1.2009

hospodaření

kontrolor pověřený
kontrolor:

Hranicko

Kontrolní komise: 2 protokoly o výsledku veřejnosprávnl
kontroly na místě
ve smyslu § 13 odst. 1 zákona
320/2001 Sb., o finanční kontrole (ze dne
12.11.2009
a 17. 12. 2009)

- 31.12.2009

č.

vykonali:

řízením přezkoumání:
Ing. Marie Buďová

Inventurní soupis majetku a závazků: Jmenování členů inventarizační
komise
a přlkaz k provedení inventarizace ze dne 10. 12.2009 + Inventarizační zápisProvedení řádné inventarizace
majetku Mikroregionu
Hranicko k 31. 12. 2009
ze dne 26. 1. 2010+ Inventurní soupisy majetku a závazků mikroregionu

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

Návrh rozpočtu: na rok 2009 vyvěšen
dobu 15 dnů před jeho projednánlm
Pokladní doklad:

č.

na úředních

deskách

členských

obcí po

1 - 19 za období 1 - 8/2009

Pověření k přezkoumání
hospodaření
ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Pravidla rozpočtového

Zástupci

Rozpočtová opatření: 2. rozpočtové opatření schválené valnou hromadou dne
22.9.2009,3.
rozpočtové opatření schválené valnou hromadou dne 8. 12. 2009
a rozpočtová opatření č. 4 ač. 5 schválená předsedou svazku dne 31. 12. 2009

svazku

obcí:

Mgr. Miroslav Wildner - předseda
Hana Piknová - účetní
Ing. Marcela Tomášová - projektová

Tento návrh zprávy o výsledku
konečného
dílčího přezkoumání.
ZÁVĚR
Při přezkoumání
za rok 2009
nebyly

hospodaření

zjištěny

chyby

přezkoumání

dobrovolného

a nedostatky

hospodaření

svazku

obcí

manažerka
obsahuje

i výsledky

Mikroregion

(§ 10 odst. 3 písmo a) zákona

roku 2009 schváleny

provizoria: svazku obcí na období do schválení
na valné hromadě svazku obcí dne 27. 11. 2008

Rozpočtová
18.6.2009

opatření:

1. rozpočtové

opatřeni

Rozpočtový

výhled: na roky 2010 - 2011

schválené

Rozvaha: sestavená

k 31. 8. 2009

Rozvaha: sestavená

k 31.12.2009

(13. období)

Rozvaha: sestavená

k 31.12.2009

(12. období)

rozpočtu

valnou hromadou

dne

Hranicko
).

Schválený rozpočet: dobrovolného
svazku obci Mikroregion
2009 schválila valná hromada svazku obci dne 25. 3. 2009
Smlouva
o
dobrovolného

vytvoření
dobrovolných
svazku obcí "Mikroregion

2

Hranicko

svazků
obcí: Zakladatelská
Hranicko" ze dne 17. 12.2001

na rok
smlouva

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku k 31.12.2009 (§ 10 odst. 4 písmo bl zákona)

Upozornění:

a)

podíl pohledávek na rozpočtu územnfho celku

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

0,52 %

0%

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

Upozorňujeme na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 39 odst. 6 stanoví, že návrh
závěrečného účtu svazku obcí včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, musí být zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu
na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů před jeho
projednáním v orgánu svazku obcí.

Hranice, dne 2.2.2010
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Za Krajský úřad Olomouckého kraje
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Ing. Petra Krejsová Odehnalová
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kontrolor povélený Ilzenlm

plezkoumánl

podpis kontrolor.

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko projednala
a schválila závěrečný účet svazku obcí za rok 2008 dne 18. 6. 2009. Svazek obcí
zaslal členským obcím návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2008 dne 1. června 2009.
Kontrolou zveřejnění na úředních deskách členských obcí bylo zjištěno, že dvě
členské obce zveřejníly návrh závěrečného účtu na úředních deskách po kratší
lhůtu, než stanoví zákon, a to Obec Býškovice ve dnech 8. 6. 2009 - 23. 6. 2009
a Město Hraníce ve dnech 5. 6. ·19.6.2009.

/
II
0'0

•••••

0'00'0

0.0

pověřeného Ilzenlm plezkoumáni

Ing. Marie Bud'ová
kontrolor

podpis kontrolora

Stejnopis návrhu zprávy o výsledku přezkoumánf hospodaření dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Hranicko obdržel a s jeho obsahem byl seznámen předseda svazku
obcí dne 23. 2. 2010

Mikroregion

Hranlcko

Pernšteinaké
néml\stl 1
75337 Hranice

lé' l09 61051

Mgr. Miroslav Wildner

t'

,•..•.{."'

podpis

Rozdělovnfk:
1 stejnopis pro Mikroregion Hranicko
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly
Příloha:
Záznam z projednáni
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přezkoumání

hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání
hospodařeni prováděno
výběrovým
způsobem
s ohledem na významnost
jednotlivých
skutečností
podle
předmětu a obsahu přezkournánl,
Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se
vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
2009 byly přezkoumány následující plsemnosti:

Zpráva

Bankovní výpis: Č. 1 - 5/2009 za období 1 - 5/2009

o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Hranicko
za rok 2009,

Darovací smlouvy:
Darovací smlouva ze dne 17. 12. 2009
společností Hranická rozvojová agentura Z. S. (OSO obdarovaný)

č.

Místo provedení

přezkoumání:

Přezkoumané

období:

Přezkoumání

hospodaření

úřad Mikroregionu
1. 1.2009

kontrolor pověřený
kontrolor:

a v souladu se
samosprávných

Inventurní soupis majetku a závazků: Jmenování členů inventarizačnl
komise
a příkaz k provedení inventarizace ze dne 10. 12. 2009 + Inventarizačnl zápis Provedení řádné inventarizace
majetku Mikroregionu Hranicko k 31. 12. 2009
ze dne 26. 1. 2010 + Inventurnl soupisy majetku a závazků mikroregionu
Kontrolnl komise: 2 protokoly o výsledku veřejnosprávnl
kontroly na místě ve
smyslu § 13 odst. 1 zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (ze dne
12. 11.2009 a 17. 12.2009)

Hranicko

- 31. 12. 2009

Ing. Petra Krejsová

se

č.

vykonali:

řízením přezkoumání:
Ing. Marie Buďová

uzavřená

Hospodářská činnost: Živnostenský list ev. Č. 380803-51803
j. OLÚ/23394/06
ze dne 27. 9. 2006 vydaný Městským
úřadem
Hranice,
odbor Obecní
živnostenský úřad

IČ 70961051

Přezkoumání
se uskutečnílo
dne 2. 2. 2010 na základě žádosti
zákonem
420/2004 Sb., o přezkoumávánl hospodaření územních
celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Hranicko za rok

Odehnalová

Návrh rozpočtu: na rok 2009 vyvěšen
dobu 15 dnů před jeho projednáním
Pokladnl doklad:

č,

na úředních

deskách

členských

obcí po

1 - 19 za období 1 - 8/2009

Pověřeni k přezkoumáni
hospodaření
ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Pravidla rozpočtového provizoria: svazku obcí na období do schváleni
roku 2009 schváleny na valné hromadě svazku obcí dne 27. 11.2008

Zástupcí

Rozpočtová opatření: 2. rozpočtové opatření schválené valnou hromadou dne
22.9.2009,3.
rozpočtové opatření schválené valnou hromadou dne 8. 12. 2009
a rozpočtová opatření č. 4 a
5 schválená předsedou svazku dne 31.12.2009

svazku

obcí:

Mgr. Miroslav Wildner - předseda
Hana Piknová - účetnl
Ing. Marcela Tomášová - projektová

Tato
zpráva
o výsledku
přezkoumání
konečného
dílčího přezkoumání.
ZÁVĚR
Při přezkoumání
za rok 2009

hospodaření

nebyly

chyby

zjištěny

hospodaření

dobrovolného

a nedostatky

svazku

obcí

rozpočtu

č.

manažerka
obsahuje

í výsledky

Mikroregion

(§ 10 odst. 3 písmo a) zákona

Hranicko
).

Rozpočtová
18.6.2009

opatřeni:

1. rozpočtové

opatřeni

Rozpočtový

výhled: na roky 2010 - 2011

schválené

Rozvaha: sestavená

k 31. 8. 2009

Rozvaha: sestavená

k 31. 12.2009

(13. období)

Rozvaha: sestavená

k 31.12.2009

(12. období)

valnou hromadou

Schválený rozpočet: dobrovolného
svazku obcí Mikroregion
2009 schválila valná hromada svazku obcí dne 25. 3. 2009
Smlouva
o
dobrovolného

vytvoření
dobrovolných
svazku obcí "Mikroregion

2

Hranicko

svazků
obcí: Zakladatelská
Hranicko" ze dne 17. 12.2001

dne

na rok
smlouva

Upozornění:

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku k 31.12.2009 (§ 10 odst. 4 písmo bl zákona)
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

0%

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

Hranice, dne 2.2.2010

0,52 %

I

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

........
kontrolor pověřený rfzenfm

Upozorňujeme na zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 39 odst. 6 stanoví, že návrh
závěrečného účtu svazku obcí včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, musí být zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu
na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů před jeho
projednáním v orgánu svazku obcí.

KRAJ~Ii.Y l;f{ \l;
01 OMOUCKÉHO KRAIE
(31)
/

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

I /
:t.

1-,.L. ;::-"'f'

..

:~~\

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Míkroregion Hranicko projednala
a schválila závěrečný účet svazku obcí za rok 2008 dne 18. 6. 2009. Svazek obcí
zaslal členským obcím návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2008 dne 1. června 2009.
Kontrolou zveřejnění na úředních deskách členských obcí bylo zjištěno, že dvě
členské obce zveřejnily návrh závěrečného účtu na úředních deskách po kratší
lhůtu, než stanoví zákon, a to Obec Býškovice ve dnech 8. 6. 2009 • 23. 6. 2009
a Město Hranice ve dnech 5. 6.• 19. 6. 2009.

.

podpis kontrolora póvěřeného rtzenlm přezkoumán!

přezkoumání

Ing. Marie Buďová
podpis kontrolora

kontrolor

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Hranicko obdržel a s jeho obsahem byl seznámen předseda svazku
obcí dne 23.2.2010
MiKroregion Hranlcko
r'ernštejnské namésti 1
753 37 Hranice
1(': !()q61 051

Mgr. Miroslav Wildner

"
podpis

Rozdělovnlk:
1 stejnopis pro Mikroregion Hranicko
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly
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