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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod
Pomoraví, svazek obcí za rok2017,
lé +lgzttzg
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 10. 11.2017 anazákladě výsledku dí!čího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 2. 5. 2018.
Přezkoumání hospodaření
uskutečnilo
základě žádosti dle § 42 zákona
č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímždošlo k zahájení přezkoumání, bylo doručeníOznámení
zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2017 dne
11. 10. 2017. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 2. 5. 2018.

se

na

o

obecní úřad vodovod pomoraví, svazek obcí

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:
Přezkoumání hospodaření vykonali

1.1.2017 -31.12.2017
:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Mgr. Dušan Vogl

kontrolor:

lng. lveta Bejdáková

k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb.
zákona ě. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znéní(dále jen

Pověření

a§ 4

zákon č, 25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí: lng. Eliška Dostálová - předsedkyně

představenstva
lng. František Spičák - ekonom svazku
lng. Stanislav Lukeš - vedoucí kanceláře svazku

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

ZAVER
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí
za rok2017

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a) zákona é,42012004 Sb.}.

předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku,
tvořící součást závěrečnéhoúčtuuvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 42Ol20O4 Sb.
Přezkoumání hospodařeníje uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
§ 9 písm. a) zákona č.25512012 Sb. Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychází
ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření byto v souladu s § 2 zákona é.42012004 Sb.:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajŮ,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek azávazků a nakládánís nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,

účetnictvívedenéúzemnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů. za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodžování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
- souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrženíúěelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A

přezkoumané písemnosti

Pň přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí
za rok 2017 byly přezkoum ány násled uj ícípísem nosti
:

-

-

_
-

Bankovní výpis: bankovní výpisy k 4 termínovaným vkladům s obnovou vedené u Fio
banky, a. s. k datu 31 . 7, 2017 a 31. 10. 2017, včetně protokolů o zaúčtování
bankovního výpisu v období
Bankovní výpis: namátková kontrola účetníchdokladů ke spořícímu účtuvedenému u
- 212017 včetně protokolů o
zaúčtováníbankovního výpisu v období

Ceskoslovenské obchodní banky, a. s. za období 1

Bankovní výpis: namátková kontrola účetníchdokladů k běžnémuúčtuvedenému u
Ceskoslovenské obchodní banky, a. s, za období 9 - 10l2O17 včetně protokolů o

zaúčtováníbankovního výpisu v období

Bankovní výpis: namátková kontrola účetníchdokladů ke spořícímu účtuvedenému u
Fio banka, a. s. za období 8 - 1012017 včetně protokolů o zaúčtováníbankovního
výpisu v období, na účtuvedeno "Fio konto"
Bankovní výpis: č, 1 - 11 k běžnémuúčtuvedenému u Českénárodní banky za období
1 - 10l2O17 včetně protokolů o zaúčtováníbankovního výpisu v období

Bankovnívýpis: namátková kontrola účetníchdokladů k běžnémuúčtuvedenému u Fio
banka, a. s. za období 5 - 612017 včetně protokolů o zaúčtováníbankovního výpisu v
období, na účtuveden základní běžný účet
Dokumentace k veřejným zakázkám: na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim
zákona é, 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, "Nový vodojem Dubicko
400m3", zadávací dokumentace ze dne 9. 12. 2016 zaslána 5 firmám dne 16. 3. 2017 ,
vyhodnocení poptávky na zplacovatele PD na "Nový VDJ Dubicko 400m3" ze dne
3. 4. 2017, oznámení o výběru nabídky na zpracovatele projektové dokumentace s
názvem: "Nový vodojem Dubicko 400m3" ze dne 20. 4. 2017, smlouva o dílo ze dne
27.4.2017, faktura č. 77094 ze dne 16, 10. 2017 včetně účetníhodokladu
č. 17-901-348, faktura č.77097 ze dhe 16, 10.2017 včetně účetníhodokladu
č. 17-901-347, bankovní výpis č. 1Ol2017 ze dne2. 11.2017 k účtuvedeném u FlO
banky

-

Faktura: vydaná č. 17-002-00057
17-002-00061
protokolů o zaúčtováníbankovního výpisu v období

za období 4 -

7l2O17 včetně

Faktura: přijatá č. 17-001-00055 - 17-001-00073 za období 5 - 612017 včetně protokolů

o zaúčtováníbankovního výpisu v období

Faktura: došlá, č.77097 ze dne 16, 10.2017

Hlavní kniha: sestavená za období 1012017
Hlavní kniha: sestavená k31. 12.2017
lnventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur na rok 2017 včetně jmenování
inventarizační komise ze dne 8. 12. 2017, Proškoleníčlenůinventarizační komise ze
dne 12. 12.2017,1nventarizačni zpráva Vodovodu Pomoraví k 31. 12.2017 ze dne
12. 1. 2Q18, inventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2017
Kniha došlých faktur: za období 1 - 1Ol2017
Kniha došlých faktur: vedena elektronicky
Kniha odeslaných faktur: vedena elektronicky
Kniha odeslaných faktur: za období 1 - 1Ol2017

-

Návrh rozpočtu: svazku obcí Vodovodu Pomoraví na rok 2017 zveřejněn v zákonné
lhůtě na úřednídesce dobrovolného svazku obcí a způsobem umožňujícímdálkový
přístup 29. 11,2016
Návrh rozpočtu: Vodovodu Pomoraví na r. 2018 ze dne 30. 11 . 2017 zveřejněn na
úřední desce s možnostídálkového přístupu dne 1. 12. 2017 a následně projednán
valnou hromadou svazku dne 19. 12.2017
Peněžní fondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití:Vnitřní předpis "Sociálnífond
svazku Vodovod Pomoraví" účinnýod 1. 1 .2011
Pokladní doklad: č. 94 - 129 za období 8 - 10l2O17 včetně protokolu o zaúčtování
Pokladní kniha (deník): za období 8 - 1Ol2O17
Pokladní kniha (deník): vedena elektronicky
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 10.2017
Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2017

Rozpočtová opatření: č. 1l2O17 ze dne 28,2,2017, č.212017 ze dne 4.4.2017,
č,312017 ze dne 30. 4. 2017, č.4l2O17 ze dne 31.7.2017, č. 5l2O17 ze dne
30. 9. 2017, é,612017 ze dne 31. 10. 2017 - rozpočtová opatření řádně zveřejněna na
úřední desce dobrovolného svazku obcí způsobem umožňujícídálkový přístup
Rozpočtová opatření. č,712017 ze dne 16. 11.2017, č.812017 ze dne 30. 11.2017,
č. 912017 ze dne 14. 12. 2017, č. 1Ol2017 ze dne 29. 12. 2017 - rozpočtová opatření
řádně zveřejněna na úřední desce dobrovolného svazku obcí způsobem umožňující
dálkový přístup

Rozpočtový výhled: sestaven na období 2018 - 2O2O, návrh zveřejněn na úřední desce
dobrovolného svazku obcí a způsobem umožňujícídálkový přístup od 5. 4.2017
Rozvaha: sestavená k datu

31

, 10.2017

Rozvaha: sestavená k 31,12.2Q17

Schválený rozpočet: Vodovodu Pomoraví na rok 2018 ze dne 19. 12.2017 následně
zveřejněn na úřední desce s možnostídálkového přístupu dne 29. 12.2017
Schválený rozpočet: svazku obcí Vodovodu Pomoraví na rok 2017 schválen valnou
hromadou svazku 15. 12.2016
Smlouvy o dílo: s firmou Projekty Vodam, s.r.o. ze dne 27, 4.2017 (dobrovolný svazek
obcíjako objednatel)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva kupní na
pozemek uzavřená dne 2. 3. 2017 se společnostíDubická zemědělská a.s. (svazek
obcí kupující)

Účetní doklad: č. 17-003-00002 ze dne
31, 10. 2017 (účtovánío sociálním fondu)

1. 2. 2017 a č. 17-003-00018 ze

účetnízávérka: svazku obcí vodovod pomoraví sestavená
31. 12. 2016 schválena dne 31 . 5. 2017

k

rozvahovému dni

Účtový rozvrh. aktualizovaný pro rok2o17

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k31.12.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31.10.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavené k datu 30. 6. 2017 a 30. 9, 2017
Výkaz zisku a ztráty. sestavený k datu 31. 10. 2017

4

dne

-

Výkaz zisku a Aráty: sestavený k 31. 12. 2017

Výsledky externích kontrol: Zpráva o daňové kontrole ze dne 30. 8. 2017, Vodovod
Pomoraví, svazek obcíjako kontrolovaný daňový subjekt

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: ze 42. Yalné hromady Vodovodu
Pomoraví, svazku obcí, ze dne 19. 12.2017

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci: ze 41. Valné hromady Vodovodu
Pomoraví, svazku obci, ze dne 27. 6.2017

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápis z jednání kontrolní a revizní
komise ze dne 16.3.2017

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: z usnesení Představenstva
Vodovodu Pomoraví ze dne 16. 11.2017 a 14, 12.2017

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápis z jednání kontrolní a revizní
komise ze dne 19. 12.2017

-

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: z usnesení Představenstva
Vodovodu Pomoraví ze dne 4. 4.2017 a 15.6.2017

-

Závérečnýúčet:valná hromada svazku obcíVodovod Pomoraví na svém zasedání dne

27. 6. 2017 schválila Závěrečný účetsvazku obcí včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 20,t6, a to bez výhrad. Před projednáním byl
Závěrečný účetsvazku obcí vyvěšen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodařenízarok2016v zákonné lhůtě na úředníchdeskách všech členských obcí i

v elektronické podobě umožňujícídálkový přístup od 12.

5.2017

V kontrolovaném období územnícelek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného
svazku obcívodovod pomoraví, svazek obcí:

-

neuzavYel smlouvu o přijetínebo poskytnutíúvěru, půjčky,
nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu
ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,

a s dalšímiprostředky

neuzavřel směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetídluhu nebo ručitelskéhozávazku a smlouvu o přistoupeníkzávazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
nezřídilvěcná břemena k majetku územníhocelku,
neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí
za rok2O17

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcíVodovod Pomoraví, svazek obcí
za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání
Při dílčímpřezkoumání hospodařenídobrovolného svazku obcíVodovod Pomoraví, svazek
obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.):
Na případn á rizika neupozorňujeme.

E. podí! pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a

zastaveného maietku na celkovém maietku územníhocelku k
(§

í0 odst. 4 písm. b} zákona č. 42012004 Sb.)

a)
b)
c)

podíl

3í. í2. 2017

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

6,20

podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

5,58 %

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Vo

0To

F. ověření vÝše dluhu územního celku k 60 % průměru ieho příimů za poslední
4 rozpočtovérokv
U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení § 17 zákona č.2312017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, ověření výše dluhu k 60 % průměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky neprovádí.

Vodovod Pomoraví, svazek obci,2.5. 2018

KRA|sKÝ ÚŘnu
OLOMOUCKÉHO KRArE
(2l)

Za Krajský úřad Olomouckého kraje
Mgr. Dušan Vogl
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. lveta Bejdáková

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.42012004 Sb. k podání písemného

stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání.

o

výsledku

Územní celek můžedo 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodařenív souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona ó.42012004 Sb.
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání,

Já, nížepodepsaná předsedkyně představenstva dobrovolného svazku obcí Vodovod
Pomoraví, svazek obcí prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 připomínek a nebudu
podávat písemnéstanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona é.42012004 Sb.

Zástupci územníhocelku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujících se k němu.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod
Pomoraví, svazek obcí obdržela a s jeho obsahem byla seznámena předsedkyně
představenstva dobrovolného svazku obcí dne 16. 5. 2018.

!ng, Eliška Dostálová
podpis

vodovod řornoravi
okružníur"ť;r?:|*:ffi.

li,Á::,.,:.:;í

Rozdělovník:

n.

nS.

1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

upozornění

í. zveřejnění závěrečného účtusamosprávného

celku a svazku obcí dle zákona č.

§í7 bod 6
Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtuvčetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřednídesce nejméně 15
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplnéznění návrhu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřednídesce můžebýt návrh zveřejněn v
užšímrozsahu, ktený obsahuje alespoň údaje o plnění příjmůa výdajů rozpočtu v třídění
podle nejvyššíchjednotek druhového třídění rozpočtovéskladby a závér zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu.
Připomínky k návrhu závěrečnéhoúčtumohou občanépříslušnéhoúzemního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené přijeho zveřejnění nebo ústně při
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
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