AUDIT
-riÁNĚ
spol'.9 ř.ú'.

Vídeňská89' 639 00 Bmo, Tel.:+420 543243 108

ZPRÁvA o vÝsLEDru pŘnzxoUMÁNÍHoSPoDAŘrNÍ
podlezákonač.93lz009Sb., o auditorecha o změněněkteých zákonů,ve zněnípozdějších
předpisů'
auditorského
standardu
č.52, dalších
přepisůvydanýchKomorouauditoruCeskérepubliky,
relevantních
podleustanovení
předpisů
Sb.,o obcích(obecníňízeni),ve zněnípozdějších
$ 42 zákonač' 12812000
a podleustanovení
l0
přezkoumávání
zríkona
č'
42012004
územních
samosprávných
Sb.,
o
hospodďení
$
celkůa dobrovolných
svazkůobcí,ve zněnípozdějších
předpisů
(dálejen,,zikonč'420/2004Sb.,,).

pro dobrovo|ný svazek obcí

Mikulovsko
IČo 70419027
za obdobíod 1'.1. 2011do 31. Í2,2011

I.

Všeobecné
informace

Statutární orgán územníhosamosprávnéhoce|ku (dá|ejen územníce|ek..):
JozefPavlík,předsedadobrovolného
svazkuobcíMikulovsko(dáletakéDSo)
Auditorslcí společnost:
AUDIT-DANE, spol.s r. o. Vídeňská89,639 0OBmo,IČ64510727,
osvědčení
Komoryauditorů
ČRčíslo198.
přezkoumání
Jména
osobprovádějících
územního
ce]ku:

Ing.PavlaDvořáková

Dalšíosobypodílející
se na přezkoumání
hospodďení
územního
celku:

JosefWinkler,DiS.
Ing.JitkaZapulová

Místo přezkoumání: V sídleúčetní,
obci Bavory
období' ve kterémby|o přezkoumání hospodařeníprovedeno:

Přezkoumání
hospodaření
na místěproběhlodne8. 11.2011 a 15.5.2012,zprávabyla dokončena
dne
8.6.Z0l2

Předmět přezkoumáníhospodaření

il.

Předmětem přezkoumáníjsou podle ustanovení$ 2 odst. 1 zákona č' 42012004Sb., údaje o ročním
hospodďení, tvořící součastzávěrečnéhoúčtupodle $ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 25012000 Sb.' o
ve mění pozdějšíchpředpisů,a to:
rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
a)
b)
c)
d)

plněnípříjmůa ýdajů rozpočtuvčetněpeněŽníchoperací,týkajícíchse rozpočtovýchprostředků,
finančníoperace,t'ýkajícíse tvorby a pouŽitípeněŽníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelskéčinnostiúzemníhocelku,
peněžníoperace, ýkající se sdruženýchprostředkůvynakládaných na zák|adě smlouvy mezt
dvěma nebo více Územními celky, anebo na zžk|aděsmloulry sjinými právnickými nebo

ýzickými osobami,
e)finančníoperace,{ÍkajícísecizíchzdrojůvesmysluprávníchpředpisůoúčetnictV
dalšímiprostředky Ze
I hospodďení a nakiádání s prostředky posk}tnutýmiz Niírodníhofondu a s
poskytnutýmina základě mezinarodníchsmluv,
zalŤaničí
krajů,k rozpočtům
g) vyúčtování
a vypořádánífinančníchvztahůke státnímurozpočtu,k rozpočtům
ke stiítnímfondůma k dalšímosobám.
obcí,k jiným rozpočtům,
Podle zjištěnína místěDSo nemá náplň pro předmětpřezkoumáníuvedenýpod písmenyb)' c)' d).
Předmětempřezkoumánív souladu s ustanovením$ 2 odst.2 zákona ě. 4zolz004 Sb.,jsou dále oblasti:
celkr!
a) nakládánía hospodařenís majetkemve vlastnictvíúZemního
b) nakládánía hospodařenís majetkemstiítu,s nímžhospodaříúzemnícelek,
cj zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s ýimkou úkonůa postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zakona č,'15712006Sb., o veřejných zakazkách, ve Zlrěnípozdějších
předpisů,
d) stav pohledávek a závazkůa nakládánís nimi,
e) ručeníza závazky ýzických a právnic\ých osob,
fl zastavovánímoviých a nemovitýchvěcíve prospěchtřetíchosob,
g) ňizování věcných břemen k maj etku územníhocelku,
vedenéúzemnímcelkem.
h) účetnictví
Podle zjištěnína místěDSo nemá náplň pro předmět přezkoumáníuvedený v $ 2 pod písmenyb) ") 0'

c).
ilI.

Il|ediskapřezkoumáníhospodaření

Předmět přezkoumrínípodle ustanovení$ 5 zrákonač.42O/2OO4Sb. (viz bod II. tétozprávy) se ověřuje
z hlediska:
a)
b)
c)
d)

dodrŽovánípovinnosti stanovenýchzvláštnímiprávnímipředpisy'
souladuhospodďení s finančnímiprostředkyve srovnánís rozpočtem,
dotacenebo návratnéfinančníýpomoci a podmínekjejich poúití'
dodrženíúčeluposk}'tnuté
operacích.
věcnéa formálnísprávnostidokladůo přezkoumávarqých
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Iv.

Definováníodpovědností

a finančních
Za hospodaření,
kterébylo předmětempřezkoumánía za jeho zobrazenív účetních
ýkaz*h,
je odpovědný
statut.ímí
orgándobrovo|ného
svazkuobcíMiku|ovsko.
provedeného
přezkoumání
vydatzprávuo výsledkupřezkoumání
Našíúlohouje,na zríkladě
hospodďení,
jsme
plovedliv souladuse zákonemč.93/2009Sb.,o auditorech,
hospodaření.
Přezkoumrání
hospodďení
přepisyvydanými
předpisů,auditorskýmstandardem
ve zněnípozdějších
č.52 a dalšímirelevantními
2
zákonu
č.420/2004sb,
KomorouauditoruCeskérepublikya s ustanoveními
10
a
17
odst.
2,
3,
$
V souladus těmitopředpisyjsme povinni dodržovat
etickénormy a naplánovata provéstpřezkoumání
hospodaření
tak, abychom získali omezenoujistotu zda hospodďenídobrovolnéhosvazku obcí
(viz. bodIII.tétozprálry).
Mikulovskoje v souladus hlediskypřezkournání
hospodďení

v.

Rámcový rozsah prací

a
přezkoumríní
dostatečných
lrykonání
Za účelem
hospodďení
DSo byly použitypostupyke sluomáždění
informací.Tyto postupyjsou svým rozsahemmenšínež u zakázky poskytující
vhodnýchdůkazních
jeho odbomého
přiměřenoujistotua jsou auditoremaplikoványna zríkladě
úsudkuvčetněvyhďnocení
rizik významných(materiálníchchyb a nedostatků'Při vyhodnocovánítěchto rizik auditorbere v úvahu
vniřní kontrolnísystémDso. Použitépostupy zahmujíýběrový způsobšetřenía qýznaÍnnost
jednotlivýchskutečností.
(materialitu)

vI.

Závěrzprálry o výsledkupřezkoumáníhospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s h|edisky přezkoumání hospodaření
S výhradouskutečností
uvedenýchv příloze B této zprávy jsme na základě nIámi provedeného
přezkoumríní
kteráby
hospodaření
dobrovolnéhosvazku obcíMikulovsko nezjistiliŽádnouskutečnost,
nás vedla k přesvědčení,
Že přezkoumávané
hospodďenínení ve všechýmamných (materiálních)
ohledechv souladus hlediskypřezkoumrání
hospodďení
v boděIII.tétozprávy.
uvedených
B. Vyjádření oh|edně chyb a nedostatků
celkůa dobrovolných
Zákon č' 42012004
Sb., o přezkoumávání
hospodďeníúzemních
samosprávných
předpisů,
podleustanovení
svazkůobcí,ve zněnípozdějších
ve
zprávě
uvedli
ávěr
stanoví,
abychom
$ 10
písm.
zprávě
odst. 2
d) a odst. 3 citovanéhozákona. Toto ustanovenívyžaduje,abychomve své
o ýsledku přezkoumáníhospodďeníuvedli, zda při přezkoumrání
hospodďeníbyly zjištěnychyby
(materialitu)
a jejichvnah
a nedostatky
a V čempřípadněspočívaly,
a to bez ohleduna ieiichrrýmamnost
k hosoodďení
DSo iako celku.
Při přezkoumríní
hospodařenídobrovolnéhosvazku obcí Miku|ovsko za rok 20l 1 byty zjištěny
nedostatky.
chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení
$ l0 odst.3 písm.b) _ ménězávaŽné

Zprávao přezkoumáni
hospodďen|
7arok 20| |
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je uvedenv přílozeB obsahující
PopisZjištěných
chyba nedostatků
i omačení
dokladůajiných materiálů
jako
je
podklad
pro
slouŽících
tďo zprávy
identifikacichyb a nedostatků,
ktení nedílnousoučiástí
o ýsledku přezkoumání
hospodďení.
Chyby a nedostatkyzjištěnépři dílčímpřezkoumánív průběhuroku 2011 byly územnímcelkem
k3I' 12'20Il odstraněny.
C. Upozornění na případná rizika
Na základě Zjištěnípodle ustanovení$ 10 odst. 2 písm.b) zákona ě. 42012004Sb., o přezkoumávání
předpisů'
hospodďeníúzemních
samosprárn,rých
celkůa dobrovolných
svazkůobcí,ve zněnípozdějších
upozorňujeme
na riziko nesprávného
(dotacích)'
pokud
nebylo
odstraněno,
které,
by
účtování
o transferech
mohloby mítnegativní
dopadna hospodďení
DSo v budoucnosti.
D. Podí|pohledávek a závazků na rozpočtuDso a podil zastavenéhomajetku na ce|kovém
majetku DSO:
DSo Mikulovskonemě1o
k 31. 12.2011žádnýzastavený
majetek.
Ke stejnému
datumě|ozávazkyza pořízenýdloúodobýmajetek(cyklostezka)
ve ýši Kč 17 602tis.Kč
je v účetnictví
a pÍI1aÍé
zÁ|ohyna transferyKč 7 426 tis. Kč. Současně
evidovánapotrledávkave ýši
pohledávkave výšicelkové
vyúčtované
dotace,tj. 1 900tis. Kč' V účetnictví
neníevidovanáodhadovaná
prostavěné
dotace.
Výpočetpodílupohledávek4 závazktlpři vyloučení
pohledáveka přijatýchzá|oh na
odhadovaných
je uvedenvŽdyv pravémsloupcitabulky.
transfeÍy
Podil pohledávek na rozpočtu

B
A t B * 1 . 0%
0

Vymezení pohledávekpro účelyyípočtu
Vymezenírozpočtovýchpříimů
Výpočetpodí|upohledávekna rozpočtu

32 652Kč
9 306766Kč
0,35%

Podíl závazků na rozpočtu
Yymezení zÁvazkůpro účelyvýpočtu

17 702963Kč
9 306766Kč

příimů
Vymezenírozpočtových
c / B * t 0 0 % Výpočetpodíluzávazkůna rozpočtu
B

190,22%

Zpracovánodne8. června2012
Auditorskáspolečnost:
oprávněníčíslo:
Zastoupená:
Jménoauditor4oprávnění
č.:
Podpisauditora:

AUDIT. DANĚ, spol.s r. o.
Vídeňská89' 63900 Bmo
198
Ing.PavlaDvořáková,1690
,
I //

4a.

á"ffil..
CR"

7a-+L4'!^il't-l'44'4-/

Ú4
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se statutámímorgánemDSo dne I0. června2012
Zpráva byla projednrína

orgánuDSo dne 11. června201'2'
statutámímu
Zpráva pŤedána

JozeíPavlík

PředsedaDSo:

Přilohy zpráry o výs|edku přezkoumání hospodaření:
PřílohaA

auditorověřil.
jejichžsoulads přezkoumávaným
hospodďením
Přehledprávníchpředpisů,

PřílohaB

podles 10 odst.3 písm.b) a
chyba nedostatků
detailnípopiszjištěných
Přílohaobsahující
jiných
Ze kterýchjednotlivá
materirílů'
a
dokladů
c) zakonač' 4,0l2OO4 Sb. a ozrračení
zjišrěnívychézejí.

PřílohaC

StanoviskostafutámíhoorgánuDSo dle poŽadavkuustanovení$ 7 odst. 1 písm.Í)zákona
č'420/2004sb.
Právo DSo Mikulovsko doručit kontrolorovi písemnéstanovisko k návrhu zprály
o přezkoumáníhospodďenínebylovyužito,pi!!9b4-!9by!ilrypra!9]É!a'

PřílohaD

Úč"t,í ,á,ěrka, kterou tvoří rozl,aha,výkaz ziskls a ztráIy,příloha,přehled o peněžních
přehIed
kapitálu.
tocích.
o změnáchvIastního

PřílohaE

l"ýkaz
Finanční

Zprála o plez|oumánj hospodďeniza rok 20| l
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PřílohaA
Přeh|ed právních předpisů' s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad
Při prováděnípřezkoumáníhospodďeníauditorposuzujesouladnejméněhospodďenís následujícími
právnímipředpisypopř.jejichrybranýmiustanoveními:
-

.
.
-

zákonemč' 42012004Sb., o přezkoumávríní
hospodďeníúzemníchsamosprávných
celkůa
dobrovolných
svazlď obcí,ve zněnípozdějších
předpisů,
vyhláškouč' 449/2009Sb', o způsobu,
předkládanýchpro hodnocení
termínech
a rozsahuúdajů
plnění st.átníhorozpočtu,rozpočtůstátníchfondů,rozpočtů,lzemnich samosprávnýchcellď,
rozpočtů
dobrovolnýchsvazkůobcía rozpočtů
Regionálníchrad regionůsoudrŽnosti,
ve zrění
pozdějších
předpisů,k1eráprovádíněkteráustanovení
zÍkonač' z18/z000Sb', o rozpočtových
pravidlecha o změněněkteýchsouvisejících
pravidla),ve měnípozdějších
zákonů(rozpočtová
předpisů,
zákonemč' 250/2000Sb., o rozpočtoýchpravidlechúzemních
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů,
prováděcími
a souvisejícími
právnímipředpisy:
vyhláškouč.32312002
Sb.,o rozpočtové
předpisů,
skladbě,ve zrěnípozdějších
zákonemč'563/1'991
Sb.,o účetnictví,
předpisqa souvisejícími
prováděcími
ve měnípozdějších
právnímipředpisy:
ryhláškouč, 410D009Sb., kterouse provádějíněkterá.ustanoveni
zákonač.5ó311991Sb', o
účetnictví,
ve zněnípozdějších
předpisů,
j ednotky,
proněkteré
r,ybrané
účetní
českýmiúčetními
jednotky,kterévedouúčetnictví
standardypro některélrybrané
podle
účetní
vyhláškyč.410/2009sb.'
Zákonemč.128/2000Sb.,o obcích,ve měnípozdějších
předpisů,
ziíkonem
č.I3712006Sb.,o veřejnýchzakázkách,ve měnípozdějších
předpisů,
zákonemč.24312000
Sb.,o rozpočtovém
určení
samosprávným
ýnosů někteýchdaníúzemních
celkůma někteým státnímfondům(zrákono rozpočtovém
určenídaní),ve zrění pozdějších
předpisů.
(Konecsoupisu.)
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PřílohaB
Přiloha obsahujícídetailnípopis zjištěnýchchyb a nedostatkůpodte$ 10 odst.3 pism. b) a
c) zákona č.420/2004Sb. a označení
dok|adůa jiných materiálů,ze kterých jednotlivá
zjištěnílycházejí.
B.l
Přijatázá|ohana transíery
ve výši€ |59 187,97(Kč 4l23 764,36,demíkurz 25'905)evidovanána účtu
- Přtjatézá|ohyna transíerynebylapřepočtena
3,74,100
kurzem k 31. 12. 201l (Kč 25,80)a kursoý
rozdílve l^ýši
Kč 16 714,74(zisk)nebylzaúčtován.
Hospodářský
ýsledek (zisk)měl býto Kč 161l4,74
VyŠší.
Zdroj:Inventuraúčtu
374.
8.2
V podrozvahové
evidencineníevidovánzůstatek
podmíněné
pohledávkyve r"ýši€ | 42| 9|9,55(ocaKč
36 685524'39)z titulu projektuna kole k sousedům'
Současně
nebyla vytvořenadohadnápoložkana
čerpríní
transferuz prostředků
EU.
V podrozvahové
evidencineníevidovánapodmíněná
pohledávkave \ryšiKč 1 793 520,50k Minjsterstvu
pro místnírozvoj Z titulu Rozhodnutío poskýnutídotaceze státníhorozpočtuna spolufinancování
projektu.
Zdroj:Smlouvao posk}'tnutí
prostředků
z ERDF
Shrnutína úrovniprojektuze dne 14. 12.zO1|
Hlavníkniha(předvaha)
analytickáza obdobíleden_ prosinec20l l
B.3
K 31. l2. 2011byly doklademč.9052ač.9053do majetkuzařazenytechnické
zhodnocení
vozovky(Kč
74 760)a3 radary(poKč 65 l04)'
K tomutomajetkubyly k 3l. 12. z0|1 zaíčtovány
oprávkyve ÝyšiKč 29 904 a 3.krát Kě 26 O42,tj.
ce]kemKč 108030.
Účtovánobylo zápisem 406l 08x a 4O3/ 401,to znamená,žena nově pořízenýmajetekby| aplikován
postuppři změněmetodyk31. |2.2011 u pouŽívaného,
ale neodpisovaného
majetkupodlebodu7
standardu
č.708a postupúčtování
podlebodů8.2a s.s ČÚS.
V důsledku
těchtoápisů byla snížena
hodnotaaktivi pasivDSo o Kč 137934.
Došlotím takék porušení
bodu 4.3. Českého
účetního
standarduč. 708 _ odpisovánídlouhodobého
majetku.
ZvoIenouvýšiodpisůpovaŽujeme
za neadekvátní
druhuodpisovaného
majetku.
předpisy'
Účetnízápisy1enutnév roce20l2 zrušit(stornovat)
a opravitv souladus platnýmiúčetními
Zdloj:Účetní
dokladyč.9052a 9053.
(KonecpřílohyB)
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