Zpráva o výsledku přezkoumóní hospodaření
podle zákona ě, 9]/2009 sb.. o audilor.ch d o Změně někleiych Zikonů, rc 2nan1 pozdajšich

pnnpisn. qudnoEkého sland&dú č, 52. dalšich Elcvantnich plepisú tadMých Komomu
audnod Č€slé Bpubliky, Podle uslunolcui § 42 záloua č. l28/2d0o §b,, o ob.ich (obecni
W áěni pozděj§ch @Pisů a podlc Btúowd §t0 zílom č, 42M004 §b,, o
př.zkoumáváni
'ienI).
hospodatenl úzenílch samosPrÁvných celtú ! dobovolf,ých sýlzkú obci, ve
aěni pozdčjlbh pi.dpbú (dól. jcn -ziúon ě, 420/2004 sb,"),

pm dobrovrlný sýazek obcí

zájmoYé sdruženíFrýdlantsko-Beskydy
2, období od 1.1-20ló

do

31.12.2016

I.

vŠDoBEcN!:INFoRM^cE

N{rcv po\,čřoqnóho §ubjcklú:
/ájnrova sdruani lŤýdlaotskol]eskydy. lČ j ó9ó09926
scsidlcm: Náměsličp. ], Frýdlanl Dad oslravici.l'sČ 7]91l
slalUlliloi oicán úž.nnihosamosFi\ ného ť.lku (dtilcjcn,,úz.m!i cclck"):
přcdscdkyně

st&k!

ob<i

púj RNDr

Hel€na

Pcšabfá

|'ř.riounúni DroÝcdh ludin,rrki §r}ol.čno§lI
Mo!.vskoslc,ský audi| s.r,o,, č .plnvnéni52]
Jmén! osob prclridčjicich přc^oW|áni hospudař.ni ú^n.ího celku:
Ing Pdlla§eidlo!á, dnorka. lld iioEró aPni!íc, i č 2l 14

spohčnoý pmved]. prťztoumánl hospodaieni dobrovólného sva2ku obci
^udilor§kásdrUženi liýdlanBkú_Bťskydy y$ul.du susldnol.nin § 4 odsl,7 zákona č,
Zájfoo!ú
420/200'l sb,, unaio\ťnin § 2 í,ism, c] ákúnJ e 93200o sb.. o audnorcch a o uúanč
ňěltéri.h zjronú, lc 2nčňíDo7nčj§ich pi€dpisů,
Mě§lský útád Fďdlafl nad ostraÝici. NáDěsti óp, ].

Flýdla

nad

onnťici

obdobi,Y. ktcrém bylo přczkolnini hospod.řcni dobrolol ho svazku ob.i pruYcdcno.
. Dilči piezkoumini hospodítoniplobčh]odnc l2 1.20l7
_ ZávěEčnó plgzkoumáni hospodúeni probčhlodne 142,20l7

. úkončeni!řgkounini holpodař.nl dobrorohnho §vrztu ob.i
oakou spol.č no§ li:
_ plani činno§l luditord:,dsltini ptehledu nodkLadi] pró diléipiezkoumiini hospodaicDl,
důnpíov.d§ni 6,120l7
_ poslcdni č in nosl .!di loía ĎJ o!čio \2c i ak&cc pted. hrcj ici vyhobvcn i zpŤáťy:
pieYdi ..prohlášeni ťcdeni dobm\olného srzzku ob€i" a rct 20l 6. do píóťedúi-

Urt.ní abájctri
.!d

il

l!21017

u,

PfurDMĚTPŘtZKoUM^NiUosPoD^ŘDNi
Picdnúth přg*ouhánj j$u podlť usl ofcni § ] odst. l

ui].oha č. 420/2004 sb, údojc
o roěnim hospodatlni.lvoiici součást závěrcčndho úatu podlc § 17, odí.2 á j zálona č,
250/2000 sb o roznoalových prividl.ch ú7-cmDl.h róZpočlůvc hčni pozděišiťh piedphů, a

,)

plněni

přinú. ťýdajúío7róčlu !č.hn í,ťněžnichopemci.lýlajici.h

3c

'DzpóčioÝý.h

b) ljndtčii opcÉcc. ýkajici ý llorby a použili pcněalich tbndil,
c) iáklad} a !ýíos! podnikal.lski annostidohrcvolného svlzku obci,
d) reněžni opcruce, Dlkajici s sdružc|ých próířel]ků vynakládaných na záklíd!
Wlóuvy ú.Zi d!čna n.bó !ícc ůanninri c.lky. áncbo na záůladĚ šmlouvy sjinými
Fárnickltni ncho ryzickr"nli osobami,
c) linaneni op$lcc. §:kajici sc cilich zdrcju vc šúyslupráuicn picdpisú o účetniclťi.
|) hóspodařeni a likládá|i s Proířcdky poskyllutými zNírodniho londu a sdaI§lmi
lrostiedky 7ť zahraniči póskyhu§hi na Ztikladě fuezinárcdnhh smluv.
!) vrúóloÝáíi a lyp.řidáĎi i]nančnich Yáihú t íáhinu rozpoefu. k rczpočdLíki]ú.
k ozpočtúmobci.

kjiný

ruzpoelům, ke slátnin fondúm. t dalšim o$bám,

l'tcdnčtn přý}oleini t

4

nak

ládáli

šouladu s uslanofcnim § ]

dst, 2 7nlioM

č, 420/]004 sb,

j$u

Vlasinictvidobnvolného slažkuobci.
majc|\en stá,u. s ninž hospod.ďi dobúvolný stMk ob.i.

a ho spodabn i s naj etkcm ve

b) n.llád]áni . hoDodai.ni s
a uskuiďňo!áni vciejných zakizck.
p}tzkounlných orgilDcnr doll]cdu podlc 7ákonu

c) aó\áDi

?dkáz]írťh, V. znĚnj í'o^]ajšich Picdpisli,

!ýjimkou úkonůa Posiupů
ó l]7/2006 sb,. o lcřcj.ých
s

a ál.zkú a ..kládáni l nimi.
záldzky ly2ických a pl.jvnickýd1 o so b,
l) msllvováni olitých i ncnóvilých !ěci vc pro§pěch třelich o§ob,
'g)
!&ných bi.Dcn t máielku dobro\olrcho Jveku obci.
h) 'izoÝini
účchiclvivcdené dobrulolD!'m slazkcm obci,

d) sb! IEhlcdi\ck
ručoni za

llt, HLliDtsI(A

PŘt zKot]MÁNi ltosPoD^ŘDNi

Picdn& ptezkoun)ánj podle ustanolcni

§

j

zákona č, 420/200,1

sb (!iz

bod ll, této 7p!ávy)

a) dodržoÝjni povinnoíi íanoýcný. h zvlá§n im i právninri picdpisy,
b) sotrludu hospodařcni s nnančDimi proýfudk! ve ýovnáni s ]lzpočlefr.
.) dodržcói úeclu poskluluté doh.c nebo návr.úé nnlnčni výpomoci a podminek jejiťh

d)

ýě.Dó a

fonnilDi sPíl]!Dosti doklidů o přczkounáluných op.llcicb,

llú\Ti PřcdPis, použilépň Pt!2koúmáni hospodaisi potrý\ajici v}'š. uledeni I cdnk
uvcdmy ! r,řitoz€ A. *lcrá ic n.dilnou součáíi lilo zpnjvy

jsu

tv, DF,tslNovÁŇi oDPovĎDNo§,t,i
Z! hospodlleni, ktcré bylo Picdmčtctrl piczkoumáni a
íj@čnach!ýkfu.h. j.

Za jcho zobr.zeni vúčetnicha
odpovúdn)' š.lulárni or&in dobiololného sva4l ob.i,

N!ši úlohouje, na ákhdě Pnvedeného přezkoumáni nosPodaieni, vydal žpúWo výslcdku
přczkoumáni hospodďcni, Píczkoumáni h.spodat.nijsmc prolcdli ! soulBdu sc záton m ó,
9]/2009 sb,. o audnódn a ó Děna nčktcďch ákonú, \€ ,nčni pozdějšich ptcdPisů
luditóBkýn shdaídem č 5] ! dalšimi rcle\5nlninj pl.Disy vtdánými Koúóóu áudiiorů
Čcstérepubliky a slltlnovoDifoi § 2, ]. l0 a l7 odš 2Zákonaa 420/2004 sb, Vsou]adu
s lěmilo licdpisyjsmc poÝinni dodížó\ll ctické nomy a nlPllinovri a provóst přezkounáni
hospodaicni uI. ablthom zistlli omť2cnou iisloiu. zda hospodaňni dobóvolnóo svúku
ob.ije v souladu s hlcdisky ptczkoumánihospodateni (viz bod lII Élozplávy).

v. RÁMaovÝ RoZsAll lR^ci
vykónáni př€ztóumini hospodařeňi dóbn!ólného svU}D obli byly použil)
'l'rtó pctupy jýu
Poslupy tc sbrunrdčni doíllečných J fhodn):ch Júkanich infomúci
s!ýnr n^lltm Dlcnši ncž ú ZakizliJ- PoskrlLLiici piiúělcnou ji§loIu a Fou audllorcn
lplikován, na zákkdč jťh. odb.miho úsdku \aelít qhodnoťeni lill dznamných
(n,ieíiálnich) chyb a nťdosklkú Pň fthdJ.eo\ini těthto .i,il fudibr bere l ůý,,hu Mi'ini
kontolni sysldn doblovohróho s! Zku obci, ioužiiéposlupy zalÝnuji výbóíový zPůsob

Z! úč€l.n

§oťeni a

\ýznanno

OnátciiáLilu) jednolliÝých škulcčnost',

vl. zÁvĚR zP&ivY

^

o VÝ§LIDKU PŘ[zKotlMÁNi rlosPoDÁŘENl

vYJ^DŘENlKsoUL^DtJ llosPoDAŘllNis l]LLDlsKYPŘLZKoUMÁNí
tlosPoD^fu]Ni
Ná zitladč nómi prcÝdcntho přÝlrcumini horpodatcni dobovolniho sÝáztu ob.i
ájnourho družni FďdlútskcB6kydy jsn€ nczjistili ádnou sturcčrcsl. kleni by
!ás ledk kplesvčdčeni, plezkounállnó nospodai.ni ncni ve !š.ch výhamiý.h
(hatďiálnlch) ohledech ýsoukdu
'c
shlcdhk! piezkóuŇáni hospod9řcni uvedeíýnli
v bodé IlL télo 2plávy,

B, vYrÁDŘrNi

ol ILEDNĚ cl{YB ANEDosTA'l'KŮ
zákon č, 420/2004 sb,. o př.rkouná!áni hosPodařenl úžcmnl.h šámospróvnýcb ccikú
a dobrovolnýoh svazkúobcl. !e aéDi po7.dějšich Předpisů. §tmoli..brchoň vé ž!iá!é
ultdli á!čr ródle UsMo!ťni § l0 odš, 2 pim. d) a odš, ] ciloÝ.ného zilom. Toto
úLeoY€ni vyžzduje. ablchon vc sré zprávé o výsledtu pi€zkomáli hospodařffi
uvedli, zda Při pňezlolmrni hospod,ieni byly zjiněny chyby a nedosla&y a včenl
plipadně spočivaly, a 10 bcz oh]cdu ná.ic.]ich !ýaaiho§ (nalerialnu) ! jejich vzldh
k hospodalcni dobrovolného

3v&kuobci jako 0elku

Při pře}úuÉílibGr,odlřcni 3v!,1U ob.l z{jDoYé ldro&Di
z.rol^20ló j!n(trejirlilirid.écbybt.n.dNb|lv.

c,

UPozoRNl]Ni NA PŘilj^DNÁ RIZIK.\

k .í by Dohh oll

nc8.rivni doprd n b6p.d.ř.ói ýekú ob.í zijúoYa
sdruždi rťýdhltko,B.,ktdt v budoucnorli, n.bYl. zjilrčnr,

Rizik,,

D

F.ýdl.ótllcBGlrydt

PoDiL PotlLEDÁvEK A Z^VAZKů NÁ RoZPočlU úZEMNiHo cELKLl
PoDiL ZAs,l,AvENÉtlo M^IETKU NA cELKovĚM MA.,ETKU ÚzEMNiHo^
cELKI,
!dhlcdá!cL n! roznočiU

Podil /itazlrů nl ro.púčtu

vli!!!.ni ožp.do!.U,!!mi

bp!tsr-p4!!l.:4!]]!!a!!!9
Podll ruitY.tróho boj.lku

n...ltoÝan o.icitu

!j!!zl{!!iqq !!qv!]!E!!!!z4!t
boldlro,lil

ňíM

lro

mrj.'ku m (ť]lo!io !r!jelk!

vlt

DÁrŠÍINForrMÁcE

ýámvLto dobrct

olnóho

{UkU obcí k nlvrhu,přÁ5

o Ýú:l€dku

liez}ounÁni

P]lohoL le|o loBV) o \ýr&c|ch pte/iolŤful lospodďenl ie, L soď"d! s 6 alovenjm 7
§
odn l p;fi () álon) !20,,/00! cb, . plemc
dobrovo.neho svd^! ob(: k
nátúU zprávy o Výsledkupřzkoumanj hospodaŘni, "@o\,,1,o

Nú§

aud ib6ké spoleťnos iMoraÝ§kosle^kÝ audn
oprávnénl č,52]
Jnéno a přIjúeni audnola, kierý ýýpracoval zDlávu
jnénen auditorské spólečnoíi: Ing, Pavla scúlová

Élai
í**-ub

vyholoÝenodne 202,20l7

\ro

Q,-,u,4

lí.řltErIbrý.rdlt.!!J,
o!.Í/!ad č. 523

zr!io!p@ý: Iíg. lň/b sdÓlďó

t4. P.!|

3.|dlova,

opúdad á

'l

la

- dffiE .rrara dokowh.no 3r,d!
Fíý[úrb-B6tyů.h.Ť.220u.
zl.úÝr F.i.d!ád

24íúÝ.Ňde!

u.22017

dllleDínu odhu !v.&l otd

aimó

ob.t

z4iú,é!ddr.íí

sdn dí Frýdt nblcB.l§d, dn

překounóni ho§podař.ll:

Přílohyzpráry

o ýý§lcdku

PtilohaA

Přehléd právnich piedpisů, jejichž soulad

Piiloha

B

audibrovélil

s

přezkoDňáv ýn hospodalenin

siúovisko slalulámiho orsánu dobnvolného sýúk! obci Zájmové sdružni
Flýdlúlsko-Bcskydy dle požadavkD ustanoveni §7 odst, l pisň, c) Zilona
č,420/2004 sb.

Ptiloba

c

Úeehi ávčrka. kleou tÝoři rózlaba, výkaz zhku
o nénách vlashino kapililu

Přílona

D

Finmčni výkú (pi€Ned

Přiloha

E

seam

pú nodnocenl

a

ztráty, plllona, přebled

plněni iozpočtu územních
samospráhých cclkú a doblovolnich s!úkúobci - FN 2,l2 M)
piczkoumávaných pisennosti

Přiloh! A
Př.hlcd DňÝnich Dřcdnisú.s nimúludilor u,i.zkoum,iýanóho hosDldJř.ni ověřil
Pi]píoýádói piez[o U ňái i hospod.řgn i aud iio] poso|di]so lad hospodaie|i
pl9dpsy.popř sjejjchýybraljmiNlnovc|jjnj

s

nás]edLúicimipíávnimi

zákorcD č.4]0/]00,1 Sb, o Pit^oundýlni h.rn]daiťtri ú/e,nnich \rno\|rá!Dj"ci.elků
doboýoljjýc]j svazků oblj. vť /rěni DoZdě šicr piedpisi.

'

Ýlh]áikou

'.

č ý20l;l sb.

a

o způsobu. tcnni|.ďl i íozýhu údajŮ plcdk ádalý.[ nrc hodioceDi
londŮ. rozpoĚlŮ ÚZ9mnich sa,nospíáýiých cclkŮ,

p]néiiýá,iijo .ozpoúíL.rc,počnl íálii.h

lozPoČt,]doboYoln)dlsviZkŮob.iarczpoitÚRe!onálnichmdíegionŮsoudíŽnoíi.

u

/]ikoi9D] ó,39/20l] sb,. obóaĎk),

jkonik.

ákoFn č,90/]0l2.7áko| o ob.lbJniťh [orpoía!i.h.

'; zikoienč 262D006
Sb,.Ziko il Píi!c. vg Zíé|ipozdéJšich předpjst],
> ziko].m č 250]2000 sb o íozpoĚtovýc]l pmrjdhch Lizgnnicr ro7Počlú.!c
piedpisů. a §oN nejici ni Pío!ád!ci,ni |,ráVtriňi piedpŇy:
vj-hLáškoL

ZíčDipozdé šiqh

i, ]]ý]00] sh o ro7])očlovd skladbó ý. z]lrni po7né]iich piedpjsů.

sb o úiglndvi. ý. zúii lo?n.jši.h Pftdpi§ú. a souvúericimi
párnirn Předpisy
Vyh]áškou ó 4l0/2009 5b. ktro ý píoýádé.jiDtklclá Ňaroveni 7áko|a č 56]/199Lsb o
trietniúÝi. Ye zněDi }ro,dčjijch picdp sú. p!o někieré vlbírné úiehijednolky,
v!]l áškoL ť ]3]/]009 sb o iLaenlicr ž7nime.h v tchi.kó lbíně VybEnilh účchjich
j!d|otk a jcjich píodáÝíli do.!rti niho syndnú úacltrich i]aďnúciíá1! a o porjda$idl
úlsh| ckóa išcDť lo,Djy úad,lich7j^ nů(c.lur c]ú vyh ilškioúčť!,ic|á?n,ňeclr),
čťskýnjúlďn'ij
ehi j<trro.ky, L'qó Ýcdotr účen,iclvi

provádě.i,ni

podl. !y1,|áakya, 4l0/2009 sb..

áko|em

;

Záko|Hnč l]7/200ósb

'

;

č l]3/2000

>

sb, o obc,cl, vc zně|i po^téjšilll pf.dpi§ú. Ve zněni pozdéjšioh
o

vťiťjjljich zakizktlch. Ň Znó ipozdě,]šicr přťdpnů.

Zjlo|dn i,2l]]2000 sb, o ozpoitoýé,n ulúgni v]r]jo§lL někteíith drni úzcnii.h
sai]ospi]{lýi] .clkůí{ úú(lcrj,n ýá!jiD tóMúm (ákón o rozpoúlovém úécDidrni), ve
z|Éni poat!]šich piťnpisi,

!9v!ilj,í spríýěa o zmé|. i.klc.ý.h zíkoiů,

>

ZjkoIen č ]20/]00] sb,.o liraŇrikontole
Ý9 ziani pozdó.jt'.h picdnúů.

>

nrři7r|jD lLady č 561]2006 sb, o pLalo\ýdl po]nlrccr áDěýtrrnců ý9 ýglc,]ných s]Užbách.
sDrivě, ve zněnipozdě !ich piedpjýi próv kLó] ic i úklclá "d--"-.i,
ákonik prícc. vc Ztra,li pozdó]šiť ] přcdnúLi

naincnimv

idýa j7/:00j sh..odtrt|ícLr ávýkor fi,nkluaLci(jmzstupitelíe!

Přílob, E

Dis.ín6li

sťznaň ořdkoumáYanÝch

l.

2,

].

Rozpočto!ý Dlhled naobdobi 20]?-20l8
schváleóý původli bzPočet na íok 20l6
zněn, rozpočtu v Ňce 20]6 -4 zněny

4, výkaFin2 I2Mzarok20]ó
5, smlouq ná poskllnuli piispělkú z ozpodu. jejich schváleni údou a jejich
6, Pohybynaúilu5?2

2.
3.

4.
5.

Doracc zestátniho rozpočt\ od krajů l obci
Pobyby ng účtu672

7

Náldádáni a ho§nodlřcĎis najcrkcm
Zápisy ? izřiých a dotldóvých inlentur k ] 1,12,20l6 u všech rozvánóvých účtú
Pilrůstky a úbytky mljetku v roce 20l6
l0. Zápisy 2 rady a rok 20 l6

8,
9.

Pohl€dávky

1l,lnve

l Závžky

arizace poh€dávek a
12, Zápisy z rádt 2 rok 201 6

ávžků

a

závazky j iných osob
l ], Ziph! z rody za Iot 20 ] 6
Ruč eni

l4. Zápisy z rady

a

lok 20l ó

lr, obrstovJ piedvalla

L ]

l l2 ]0]6

l6 l'.low ro?\rh /i..k 20l6
t7, Rozúa, výkaz ziskú a lrát.

piiloha, pienFd ó pcněžnlch locich, pt€hled

vlastniho kapilálu
]8, výpisy z běžných účtik 3l I2,20l6
l 9. vliiini účenjidoklady
ózal2l2al6a|Dal1
20 Fakiury piijaté a

vld

o

aěnách

PlíloůtB

zóJhDé ,dfubnl

FrlahnshcBlsba, Ič! 69ó09926,

ťd'nědt čP. 3, Fóllbnl rr!! onnýt

Morur.délý rudi.,,n
Č3, L.iil

]058'

'!2_ao-o@!Fjr!IĚ*á_O§El!
\ó Fďdbné nrd

o!ř.vi.l dú 20,2 2017

sfuvblo .ffi,úníDdElm l íÁúnuZ.lh,v o úMouň.d ho.edd.Di
K nóvih! zplÁla

o

přczkóú'n] ho3pod!ř€ól

ž. iok 20l6 n.ňán !!i!oňinky,

l/"podpis

l.ry'

stútuúífibo8É

!

