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ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKoUMÁNÍHoSPoDAŘENÍ
předpisů'
podlezákonač' 93/2oo9Sb., o auditorecha o změněněkte.ýchákonů, ve zněnípozdějších
ťepubliky,
České
přepisůrydanýchKomorouauditorů
standardu
č.52. dalšichrelevantních
;uditorského
předpisů
pozdějších
(obecní
ve
mění
podleustanovení
ďízení),
42
ákona
č.
l28/20o0
sb.,
o
obcích
$
samosprávných
územních
přezkoumáváni
hospodařeni
420/2oo4
a pod]eustanovení
10
ákona
č.
sb',
o
s
(dálejen,,ákonč'420/2004Sb'..).
předpisů
celkůa dobrovolných
svazkůobcí,ve zněnípozdě.jších

pro dobrovolný svazek obcí

MikuloYsko
|Čo704|9021
za období
od 1.|.2014do31.|2.20|4

I.

Všeobecnéinformace

celek..)|
samosprávného
celku (dálejen územní
statutárníorgán územního
(dáletaké
Dso)
předseda
dobÍovolného
svazkuobcíMikulovsko
JozeíPavlik,
Audilorská společnost:
AUDIT-DANĚ, spol.s r' o' vídeňská89,639o0 Bmo,|Č64510127,
Komořy auditoÍu
cR číslo198.
osvědčení
přezkoumání
územního
celku:
Jména
osobpřovádějícich

Ing.PavlaDvořáková

celku:
hospodaření
územního
osobypodí]ející
se na přezkoumlini
DaIší

losefWinkler,DiS.

vymezeÍípravomociauditorak provedenípřezkoumáníDso Miku|ovsko:
provedlapřezkoumání
hospodaření
Dso Mikulovskov souladus ustanovením
$4
Auditorskáspolečnost
změně
a
o
o
auditorech
Sb',
písm'
č.
93/2009
2
b)
zákona
Zákona
č'
42ol2oo4
Sb',
ustanovenim
odsl'7
s
předplsĎ.
někleÚchákonů,ve zněnípozdějších
Dso, obci Bavory
Místo přezkoumání: V sídleúčetni
hospodaleíi
a rok 20l4
zprávao přezkoumáňj
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období' ve kterémby|o přezkoumáni hospodařeníprovedeno:
dne8. 6. 2015
Přezkoumání
hospodďení
na místěpřoběhlodne19.5.2015,zváýabyla dokončena
přezkoumáníhospodařetrí
UrčenizahájeníB ukončení
Dso Mikulovskoauditorskouspolečností:
.
.

II.

Prvníč;nnosl,
kteráby|aoyéioýací
zakázkazahájena
a denprovedeni:
odeslánípoŽadavku
na dokladyna přezkoumání
dne5. 5' 2015'
hospodďení
Poslední
činnost,
na ověřovací
zaklice předcházející
!'hotoveniZprávya denprovedení:
Kontrolanávrhuávěrečného
účtu
za rok 20]4 dne5. 6. 2015.

Předmětpřezkoumáníhospodaření

jsou podle ustanoveni$ 2 odst. 1 ákona í 42012004Sb., údajeoročnim
Předmětempřezkoumání
hospodařeni,tvořici součásizáVěrečného
účtupod]e Š 17 odst.2 a 3 zákona č' 250/2000Sb.'
předpisů,
a toI
o rozpočtoÚchpravidlechúzemnich
rozpočtů'
ve zněnípozdějšich
prosředků,
plněnípříjmůa \.ýdajůrozpočtuvčetněpeněžních
operací,týkajícíchse rozpočtových
použiti
peněžních
Íinanční
fondů
operace,
týkající
se tvorbya
nákladya Únosy podnikate]Ské
činnosti
Dso,
peněŽníoperace,týkajícíse sdružených
proýředkůrynakládaďch na ákladě smlouw mezi
dvěmanebovíceúZemním;
celky (DSo), anebona ákladě smlowy s.jinýmiprávnickýminebo
fyzickýmiosobami,
o účetnicNí,
e) finanční
operace,
týkající
se cizichzdrojůve snyslu právnichpředpisů
přostředky
poskÍnutýmj
fondu
a s dalšjmiprostředkyze
hospodďení
a
nakládání
s
ZNárodního
0
posk)tnutými
zahraničí
nazákladěmezinárodních
smluv,
kajů' k lozpočtům
g) vÉčÍováni
k rozpočtům
a r}pořádlinifinančních
váahůke státnímu
rozpočtu,
obci'kjiným rozpočtům,
ke stiitnimfondúm
a k dalširn
osobám'
a)
b)
c)
d)

pod bodyb),c),d),se podleinformací
operaceuvedené
Dso v roce2014neuskutečnily'
přezkoumání
Předmětem
v souladus ustanovením
s 2 odst.2 zákonač'420/2004sb',jsou dáleoblastii
s majetkemve vlastnictví
DSo'
a) nakládánia hospodaření
Dso,
b) nakládání
a hospodaření
s majetkemstatu,s nímžhospodaří
c) zadávánía uskutečňování
veřejnýchzakázek,s l"ýjimkouúkonůa postupůpřezkoumaných
orgánemdohledupodle ákona č' 15,712006
Sb., o veřejnýchzakázkálh' ýe zněnípozdějšich
předpisů
c nimi.
a áVaz(ůa ndkládáni
d) \I2\pohIedávek
za ávazky fyzickýcba právnických
osob,
e) ručení
prospěch
věcí
ve
třetíchosob,
zastavování
movidch
a
nemovitých
D
g) zřizovánívěcnýchbřemenk majetkuDso'
h) úcet1iLni
\edené
ú7emním
celkem'
pod body b), e), f) a 8) se podle inlormaciDSo v roce 2014 neuskutečnily
operaceuvedené
přezkoumání
a v průběhu
hospodařeni
nebylyna]ezenJ'

Zpm\ao prezkoumáni
hospod,ieni
a roi 20|4
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III.

HlediskapřezkoumánÍhospodaření

podle ustanovení
Předmětpřezkoumání
s 5 zákonač.420/2004sb. (viz bod Il' tétozprávy)se ověřuje
z hlediska:
a)
b)
c)
d)

Iv.

povinnostistanovených
dodrŽování
právnínipředpisy,
zvláštními
souladuhospodďení
s finančními
prostředkyVesÍovnáni
s Íozpočlem,
dodrŽení
posk)'tnulé
použití,
účelu
dotacenebonávratné
finanční
Úpomoci a podmínekjejich
věcnéa formálnisprávnostidokladů
o přezkoumávaných
operacích'

De{inováníodpovědností

Za hospodaření,
k1eré
přezkoumání
bylo předmětem
a finančních
azajeho zobÍazeni
ý účetnich
Úkazech,
je odpovědný
statutámioÍgándobrovolného
svazkuobcíMikulovsko.
Nďi úlohouje,na základěprovedeného
přezkoumáni
hospodďeni,vydatzprávuo q'sledkupřezkoumánÍ
jsme provedliV souIaduse Zákonemč'93/2009sb., o auditorech
hospodaření'
Přezkoumánihospodaření
a o změněněkterýchzákonů,ve zněnípozdějších
předpisů.
č' 52 a da]šími
auditorskýmstandardem
přepisyvydanýmiKomorouauditoruceskérepublikya s ustanoveními
relevantnimi
2,
s 3 a l0 zákona
č'420/2004sb. v souladus těmitopředpisyjsme povinnidodržovat
a provést
etickénomy a naplánovat
přezkoumáníhospodďenítak, abychomziskali omezenoujistotu, zda hospodař€ n í dobrovolnébo
svazkuobcíMikulovskoj€ v souladus hlediskypřezkoumáÍíhospodaření
(vjz bodIu' tétozpÍárT).

v.

Rámcový rozsah prací

vykonánipřezkoumání
Za úče]em
hospodaření
Dso Mikulovsko byly použitypostupyke shromáždění
dostatečných
a vhodnýchdůkaznich
info.mací.
menšíneŽu zakáaky
Týo postupyjsou svým ro7-sahem
posk),rující
přiměřenoujistotua jsou auditořemaplikoványna základějeho odborného
úsudkuvčetně
(materiálnich)
vyhodnoceni
rizik významných
Při vyhodnocování
těchtoriik auditor
chyb a nedostatků'
postupyzabmuji \'ýběrow způsob
bere v úvahuvnitřni kontrolnísystémDso Mik loÝsko.Použité
jednotliÚch skutečností'
(materialitu)
šetření
a Významnost
označení
všechdokladůa jiných mareriá1ů
Dso Mikulovskoje
vyuŽitýchpři přezkoumání
hospodaření
příloze,kteláje nedí]nou
uvedenoV samostatné
součáslí
tétozprá!'' V rámci přezkoumánihospodařeni
Dso Mikulovsko moh| auditorčiniti da|šikÍokya vyuŽívati dalšiinlormace,kteŤé
nejsousoučlísti
tohotooznačení.

\T.

Závěr zprávy o ýsledku přezkoumáníhospodař€ n í

A. vyjádření k souladu hospodařenís hledisky přezkoumání hospodaření
přezkoumánihospodaření
Na Základěnlimi provedeného
DSo Mikulovsko jsme nezjistili žádnou
skutečnosl,
kteráby nás vedlak přesvědčeni,
hospodďenineníve všechvýmamných
Že přezkoumávané
(materiálních)
v boděIIl' tétozprály.
ohledechv souladus hlediskypřezkoumání
hospodďení
uvedených

zpm\ao pEzLournanr
hospodafen'
D rol 2014
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B. Vyjádřeni ohledně chyb a nedostatků
celkůa dobrovolných
samospŤávných
Zilkonč. 42012004
sb', o přezkoumávánihospodďeníúzemních
předpisů,
svazků
obcí've zněnípozdějších
stanoví,
abychomve zprávěuvedlizávěř podleustanovení
s 10
zákona' Toto ustanovenivyŽ.duje,abychomve své zprávě
odst.2 pism' d) a odsr' 3 citovaného
byly Zjištěnychyby
o Úsledku přezkoumáníhospodďeníuvedIi,zda pli přezkoumáníhospodaření
(materialitu)ajejich váah
a to b9z!h]r!!!-!qiqijÓJ@gD!9s!
a nedostalkya v čempřipadněspočívaly,
DSo Mikulovskojakoce]ku'
k hospodařeni
Při přezkoumáníhospodařenídobrovolného
svazkuobci Mikulovskoza rok 2014jsmenezjistili
žádnéchybya nedostatky'

c. Upozornění na případná rizika
sb', o přezkoumávání
podleustanovení
Na ákladě zjištění
b) zákonač' 42012004
s 10 odst'2 písmena
pŤedpisů'
samosprávných
celkůa dobÍovolných
svazkůobcí,ve zněnípozdějších
hospodďeniúzemních
jsme neidentifikovali
žádnáÍjzika,která mohoumítnegalivnídopadna hospodďeníDSo Mikulovsko
v budoucnosti.
D. Podíl pohledávek a záý^zkt|na ÍozpočtuDso a podil zastavenéhomajetku na celkovém
majetkuDSO:
PodíIpoh|edávekna rozpočtu

B

A/B*100%

yýoočtu
Vvmezeníooh1edáVek
oro účelv
příimů
vYmezení
rozpočto\"ich
narozDoč|u
výoočetoodiluoohledávek

L94490'87Kč

Kč
2 362803,01
8,23%

Podílzávazkůna rozpočtu
B

c/B*100%

] L 99 ] l ' 0 0K č

Vvmezeni závazkůDroúčelv\,ýDočtLl

2 362803'0lKč

přiimů
vymezenírozpočtovÝch
vÝDočet
DodiluzávazkůnarozDočtu

5,08%

Podí|zastaveného
majetkuna celkovémmajetku
D
E
D/E*100%

maietku
VymezenízastaVeného
Vvmezenímajetkuoro Víoočet
ukazatele
Výpočetpodíluzastaveného
majetkuna celkovéň
maietku

0.-Kč

I 7 1 ] 82 4 ] . 7K3 č
0%

(Dso Mikulovskonemělok31' |2.2014žAdný
zastavený
majetek.)
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VIt

DaISi informace

Zprixa byla vyhotovena dne 8. dervna 2015,

AUDIT-DAIIE,

Audi torskd rpolelnost:

spol. s r. o,

Vfdefiskf 89,639 00 Brno
Oprdvn€ni Clslo:
Zastoupenf:

198

Jmdno auditor4 oprdvndni d.:

Ing. PavlaDvofdksv$, 1690

Podpis auditora:

bif
i
-e:H*
%"

Zprhva byla projednAna se statutfrnim org&nern D$O dne 8. dervna 2015

Zprhva byla pfuddna DSO v elektronickd podobi dne 8. Servna 2015

-'0

0$.

2015

Zpr6va, byla pfedfna stdutAmlmu orgdnu DSO ssobnd I k po3tovni pfepavE-dne
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za

rok20l4
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Při|ohy zprái)' o Yýsledku přezkoumání bospodařeíÍ:
PřílohaA

Přehled prá\alíchpfudpjsq jejichŽ soulad s přezkoumávaným
hospodařeníÍlt
audjtor
ověřjl.

PřílohaB

Pří]ohaobsahující
popiszjištěných
detailní
podles l0 odst'3 písm'b) a
chyba nedostatků
c) zákonač.42012004
sb. a označení
dokladůa jiných materiálůze kterýchjednot.livá
zjištění
vycházejí'
Vzl edem ktomu, Ž€ chyby a nedostatkyv průběhupřezkoumáníhospodařenínebyly
zjišlěn).příIohaneb}lazDracována.

PříIohac

Stanoviskostatutámíhoorgánu Dso Mikulovsko dle požadavkuustanovenís 7 odst' 1
písm'D ákona č'42012004
sb'
Právo Dso Mikulovsko doručit kontrolorcvi písemnéstanovisko k nálŤhu zplálY
o přezkoumáníhospodařenínebyloryuŽito,př!!qbg!eby!LE&!a!9y!i!a.

Pří]olraD

Finančnívýkaz (přelrledpÍohodnoceniplněnírozpočtuúzemních
samosprávnýchcelkú
a dobrovolných
svazkůobcí)

PřílohaE

omačenivšechdokladů
ajinýchmateriálů
při přezkoumání
r1'uŽi|ých
hospodďení'

zpniva o přezkoumánÍhospo<tďení
a rok 20I4

zplacoval AUDIT - DÁNt' sPol sro.dudnorč' l98

Pří|ohaA
Přeh|edpráYnícbpředpisů,s nimižauditor u přezkoumávaného
bospodaření
ověři|sou|ad
Při prováděnípřezkoumáníhospodaření
audi|olposuzujesouladnejméněhospodaření
s následujicimi
pre!n'.p
i ř e d p i \p)o p ij e .c | .\ ) b | " n j m li J ' a 1 0 \ e | | | m ' :
.
.

.
.
'
.
.
'

zákonem č' 42012004sb.. o přezkoumáváníhospodařeníúzemnichsamosprávnýchcelků
a dobrovolných
svazkůobci,ve zněnipozdějších
předpisů,
pťohodnoceni
Vyhláškou
č'449/2009sb., o způsobu,
předkládaných
teminecha řozsahuúdajů
plněnístátníhorozpočtu'řozpočtů
celků'
státníchfondů,.ozpočtů
územnichsamosprá\,rrých
Íozpočtů
dobrovolných
svazkůobcÍa rozpoč|ů
ve mění
Regionálních.adregionůsoudřŽnostj,
pozdějšich
předpisů'která provádiněkteláuslanovení
ákona č.218/2000sb., o rozpočtových
pnvjdlecha o změněněkterýchsouvisejicichákonů (rozpočtová
pravidla)'ve zněnípozdějších
předpisů,
zákonemó,250/2000 Sb., o rozpočtových
pravid]echúzemnichlozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů.
a souvisejícími
prováděcími
pÍávními
předpisy,
vyhláškou
č'32312002
předpisů,
Sb.,o rozpočlové
skladbě,ve zněnípozdějšich
prováděcími
ákonem č.563/]991Sb.,o účetnictvi,
předpisů,
ve zněnípozdějších
a souvisejícími
právními
předpisy,
vyhláškouč' '{10/2009Sb'' kterouse p|ovádějiněkteráustanovení
zákona č. 563/1991Sb''
o účetnictvi,
ve zněnípozdějších
předpisů,
pro některé
vybrané
účetní.jednotky,
j ednotek
vyhláškou
č'383/2009Sb',o účetních
folmě q'branýchúčetních
áznamechv technické
jejich
předávánído centrálnihosystému
a
na technické
účetních
informacistátua o požadavcích
a smíšené
formyúčetních
(technická
záZnamů
záznamech),
vyhláškao účetnich
jednork),.
podle
českýmiúčetnimi
standardypro některévybranéúčetni
kterévedouúčetnictví
vyhlášky
č.4l0/2009Sb',
Zákonemč' 128/2000
předpisů,
Sb',o obcich've zněnípozdějšich
zákonemč.] 3712006
předpisů,
sb', o veřejnýchzakázkách,ve zněnípozdějších
zákonemč.24312000
samosprávným
sb'' o rozpočtovém
někte4ichdaniúzemních
určeni\.ýnosů
pozdě.jších
celkůma někte4Ímstá|Ďimfondům(zákon o rozpočtovém
ve
znění
určenídaní),
předpisů'
nařízením
vlády č' 564/2006Sb'' o platoYichpoměrechzaměstnanců
ve veiejnýchs]uŽbách
Sb.
asprávě.ve Zněnipozdějších
předpisů'provádějící
Zákona
č.2ó212006
některáustanovení
práce.
pozdějších
zákonik
ve znění
předpisů'

(Konecpři]ohy
A)

Zprávao pÍezkounáí]
hospodaleni
a rok 2014
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Příloha E
označenívšech
doldadůa jiných materiálůvyužitýcbpři přezkoumáníhospodaření
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

F i n2 - 1 2k 3 1 .1 2 .2 0 1 4 .
výkaz ziskua ztřátyk3I. ]2'2014.
Hlavnikniha(předvaha)
anal)tickák 31. 12'2014'
Rozvaha
k 31.12.2014.
Přilohak 3]. 12.2014.
Zápisyze shromáŽdění
starostů
Dso Mikulovskoza rok2014'
PřehledrozpočtoÚchopatření
v roce20]4'
RolpočLo$
vyh|eoDso 7 roku2oŽ'
Návrhrozpočtu
Dso a rozpočet
DSo naÍok2014.
Zívěrečný
účet
DSo 20I]'
Návrhzávěrečného
účtu
DSo 2014.
položek
opisy
pro$amu'
z účetního
opisy denikuz účetního
programu'
Plněnírozpočtu
za obdobíroku2014(příjmy'\.ýdaje)'
Žádostio platbusvazuměsta obclČR'
Soupisyveřejnýchzakázek'
Dokumentace
k vybranýmveřejnýmzakázkámmalého
rozsahu.
Mzdovéřekapitulace'
Mzdovélisty'
Bankovní
\rypisy.
Prrco\nismlou\).
dohod)o pro\edelip-2ce.
poplatníka
Prohlášení
daněz příjmů.
ucto\y rozvrn.
PřehleddokladoÚch řad.
Plán inventurna rok 2014'
lnventarizační
zprávarok 2014.
Inventurní
soLrpisy.
Přehledplatnýchnorem'
Směmicepro zadáVání
veřejnýchzaktek matého
rozsahu
zipis revizníkomise ze dne22' 9. 2014'
(KonecpříIohyE)

zpnjvao př9zkoumáni
hospodařeni
a rok 20l.1
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