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A.

Dso Mikroregion Bllé Karpaty

Odbor ekonomlck
oddělenl kontrolní

Na Kopci 321
687 65 slrání

DÍuh
Návrh

ná

Dalum

oprávn

6' kuělna2o22

Mgr. Marlina BaÍtošová

odnÍ osoba

lÍ!lo JodnaGl

splsov zn8čka

KUaL3218612022

KUSP 40571/202í EKo

P ezkoumané pÍsomnostl

pÍBgmnoBtl

na edních
rozpočtu Návrh rozpočtu Mikroregionu BíléKarpaty na rok2021 byl zve ejněn
deskách vŠachčlensk ch obcl a na internetov ch stránkách po dobu nejméně
15 dn p ed jeho projednáním na zasedání Valné hromady svazku obci dne
16. 12.2.o2o dle $ 39 <ldst. 4 zákona Č. 250/2000 Sb'.' v platrrém zněrrl:
do 31' 12'2020,
DolnÍ Němčl - od 27. 11 ' 2020 do 31 ' 12. 2o2o,
Slavkov - od 26. 11 . 2O2O do 31 . 1 2. 2020'

DSo Mlkroregion BíléKarpaty 'od27.11.2020

Hornl Němči 'od27.11.2020 do 31. 12.2020,
stránÍ' od 26. 11. 2o2o do 31. 12' 2o2o,
Bi'ezová ' od 27 . 11 . 2o?o do 31 ' 12 ' 2020
Lopenlk - od 26. 11. 2O2O do 31 12. 2O2O,
Vyškov c - od27.11.2020 do 31. 12.2020,
Vápgnicg - od 26.11.2020 do 31. 12. 2020'
Star Hrozenkov'od 26. 11 2020 do 31. 12. 2020,
ednl desky.
DoloŽono V pisem

Zpráva ě.381/2021/EKo

,

o v' sledku p ezkoumání hospoda ení
DSo Mikroregion BíléKarpaty, lč: 75í1987í
' za Íok2o21

P ozkoumánl 8e u8kuločnllo vo dnech: 08.11.2021

na základě zákona č.42ol20o4Sb., op ezkoumávánl

a dobrovoln ch svazkŮ obcl.

z

NáVrh rozpočtu Dso BÍléKarPaty na rok 202'l byl zpracován na straně p ílmť'
na p Í}my: Členskép íspěVky, uroky, dar ŘKF HN' dotac oPz, MMR' Na straně
v o'alri v č|eněnl na běŽné v daje. Návrh rozpočtu p edpokládal rozpočet ná
sirani p l}mťr ve v ši 3 316 000,00 Kč a na straně v daJťt ve V ši 3 466 000'00
Kč, Ílnancování ve v ši 'l 50 000'00 Kč (pol. 81 1 5).

(dllčl p ezkoumánl)

P i sestavenl náVrhu rozpočtu bylo postupováno v souladu s ustanovenÍm s 5
odst. 3 zákona ě.2312017 sb., o pravidlech rozpoětové odpovědnosti, s náVrhem
rozpo tu na rozpollov rok byly zve ejněny inÍormace o schváleném rozpočtu
na iozpočtov rok p edcházejícÍ roku, na kteďjg p edkládán náVÍh rozpočlu (dále
Jen ,,piedcházejícl rok), a o očekávan m, nebo skutečném plněnl rozpočtu
za p odcházs.iÍcÍ rok.

(konečn plezkoumánl)

06.05.2022
hospoda

6nl z

mních samosp ávn

ch

celk

KontIola byla zahájena p{semn m oznámenlm doručen m kontrolovan osobě dnE 21.o8'2021

Pravldla

Poslednim kontrolnÍm konem bylo VrácenÍ pÍsemnoQtí a dokladŮ dne 06.05.2022.

provlzorla

MÍsto provedení p ezkoumánl:

obecní

ťl ad, Na

Kopci

687 65 strání

PfuzkoumánÍ vykonal:
kontrolor pově

on

ÍzonÍm p ezkoumánÍ:

Mir. Martlna Bartošová

DSo Mlkroreglon Bllé Karpaty zastupovall:
edseda:
lng. František HaidŮch

p

učgtnÍ:

Mgr. Markéta Majerová

321

Popls pisemnosti

Íorpoětov ho
Rozpočtová
opat snl

Vzhledem k lomu, Žo rozpočol na rok 2021 byl schválen p ed 1. 1.2021' ne ídilo
so hospo<la ení DSo pravidly rozpočtov ho provizoria'

změny rozpočtu do 31. 12. 2021 byly prováděny rozpoČtov mi opat eními
evidovan mi podlo časovéposloupnosti, dle ustanovenÍ s 16 zákona č' 250/2000
sb., o rozpočtov ch pravidlech zemních rozpočtŮ, v platném znění' Do 31. 12.
2021 byly pro'ednány a schvá|eny 4 pravy rozpočlu foÍmou rozpoÓtov ch
opat ení. Konlrole Včasnosti zve ejilovánÍ byla podíobena:
Ro č. 1/2021, schváleno členskou schŮzí dne 21' 6.2021, (usneseni
zve o|něno na elektronické rjr ednÍ desce DSo od 24. 6' 202'l, doposud'

zvo glněno u člensk ch obcí:
Dolnl NěmčÍ- od 2a. 6"2021 do 31. 12. 2021,
Slavkov - od 24. B.2021 do 31, 12. 2021,
Hornl Němčl - od 25. 6. 2021 do 31. 12' 2021 '
stránÍ - od 24' 6.2021 do 31, 12' 2021,
B ezová _ od 24. 6' 2o21 do 31 . 12' 2021 '
Lopeník - od 24. 6. 2021 do 31. 12. 2021
VyŠkovec - od 25' 6. 2021 do 31 ' 12' 2021,
,

Vápenlce

KÍajsk
+

42o

Ú
57 7

ad zllnsk ho kr8js r t lda Tomášg Bati 21
u3 21o. malis.homanova@kÍ-zlinsky.cz

.

76'1

90 z|ln

_

od 24. 6. 2021 do 31. 12.2021,
25. 6. 2021 do 31.'12. 2021,

Star Hroz nkov - od

2

č' 3),

Klasiíikace: chrán

ově eno v pisom

z'

n

ednl desky.

Ro č. z202l, schváleno členskou schŮzÍ dng 24.8. 2021, (usnes nÍ č. 4),

zve e'iněno na

Klasiíikace: chráÍ}ělry doklInlent

dokunttlttt

elekÍ?onické dnl desce DSo od 2' 9' 2021, doposud.

St edn dob
ozpoětu

v hled

na internetoy ch stranracn www.bile'karpaty.cz od 29' 3. 2018 (zjištěnl k dÍlčímu
p ezkoumání za rok 2o2o).
schválen SVR na obdobl 2022 -2025, dne 16' 12.2020 na zasedání
bále byl
_hromady'
usnesenÍ č. 5. Tento SVR byl zve e1něn na elektÍonick ch
Valné
r]ednlch deskách Ólensk ch obcÍ od 21.12.2020 - dosud. ově eno na
internotov ch stÍánkách obcí'

Zve ejněno u člensk ch obcll

Dolní Němčí - od 3.9 2021 do31' 12.2021,
Slavkov - od 2. 9.2021 do 31. 12.2021 ,
HornÍ Němčl _ od 3. 9' 2021 do 31. 12' 2021 ,
strání - od 2.9' 2021 do 31 . 12' 2021 '
Bi'ezová - od 2. 9' 2021 do 31 . 12.2021 ,
LoponÍk - od 2.9.2021 do 31 . 12. 2021 ,
Vyškovec - od 2. 9' 2021 do 31. 12.2021,
Vápenice - od 2. 9. 2021 do 31. 12.2021 ,
Star Hrozenkov - od 2. 9, 2021 do 31 . 12, 2021
ední desky.
oVěi'eno V pisem

závěročn

z

čot

,

Ro č. 3/2021, schváleno členskou schŮzí dne 10.

11. 2021' (usnosenl č. 3)'
zve ejněno ne olgktronické ednl desce Dso od 24' 11.2o?1 do 31. 12, 2021 .
zvc ejnÓno u člen8k ch obcÍ:
Dolní NěmčÍ_ od 25' 1 1. 2021 do 31 ' 12.2021,
Slavkov - od 24. 11.2021 do 31. 12, 2021,
HornÍ Němll _ od 26. 1 1, 2021 do 31, 12.2021,
stÍánÍ _ od 25. 11. 2021 do 31. 12' 2021 ,
B ezová - od 25. 11.2021 do 31 ' 12.2021
'
Lopeník _ od 25. 11. 2021 do 31 ' 12. 2021 ,
Vyškovec _ od 25' 11. 2021 do 31' 12. 2021,
Vápenlce . od 25. 1 1. 2021 do 31. 12' 2021,
Star Hrozenkov - od 25. 11. 2021 do 31 . 12. 2021 ,
ově ano v pisem
ltední dosky'

z

usnosenÍm. Valné hÍomady dne
27' 4,2oŽ1 usnesenlm Ó. 5, součástl závěrečného t]čtu p i ioho projednáni byla
zpráva o V sledku p ezkoumánl hospoda onÍ DSo za Íok 2020' Současně
vy1ádrita sorihlas s celotočnlm hospoda enÍm za rok 2020 s V Íokem bez v hrad.
žávěreén'J čel Včetně zp áVy o v sledku p ezkoumánl za rok 2020 včetně
zprávy o vysteoku p ezkoumán{ byl zve ejněn na inteÍnetov ch stránkách svazku
ahe l. s. 2o2'l V souladu ustanovenlm s 39 odsl. 10 zákona č. 250/2000 sb.'
o rozpočtov}ich pravidl ch uzemních rozpočt[r. Bylo doloženo zve gjnění odkazu
na zve e|nění na u ,ednlch deskách člensk ch obcí (od 4' 5.2021 obec B ezová'
Horní Němčl, Lopenlk, Star Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec; od 5.5' 2021 obec
DolnÍ Němčl, slavkov' stránl).

z

,

z

Schválen
Íozpoč t

Rozpočot na rok 202'l byl schválgn Valnou hromadou dne 16. 12. 2020, usnos ní
č. 4 - p ílmy ve v ši 3 316 000'00 Kč' V dajg ve v ši 3 466 000'00 Kč' deíicit
vo v ši'l50 000,00 Kč byl kryl stavom Íin?nčnÍchprostodkŮ na bankovnÍch
čtech. Schválen rozpočot na rok 2021 byl zve ejněn na lnlernetov ch
stránkách svazku obcÍ od 21 12.2020 do6ud V soulsdu 6 ustanov ním s 39 odst.
7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov ch pravidl ch zemních rozpoČlťt.Dle
vyjád ení odpovědn ch osob je dodrŽ no uvod nl na ednlch d skách
člensk ch obcÍ, kde jo moŽn nahládnout do loho llsllnná podoby a kde je
zvei'ejněn na lntsrnetov ch stránkách. závazné ukazatele rozpočtt| byly
slanoveny V stÍuktu e odPaďPol. schválen rozpočst byl neprodlené Íoz psán
V pod obnÓm členění na jednotlivá p ljmov i v dajová položky a je uveden
ve sloupcl l V kazu pro hodnocenÍ plnění rozPočtu FlN 2-12 M'

3

NáVrh závěrečného čtu za rok 2o2o dobrovolného svazku obcl byl zve einěn
v elektronlcké podobě v těchto termÍnech:
Dso BÍléKarpaly - od 9. 3' 2021 do 30. 6. 2021 '
Dolní Němčí - od 10' 3. 2021 do30'6.2021,
slavkov - od 10. 3. 2021 do 30. 6. ?O21,
Horní NěmčÍ- od 10. 3. 2021 do 30.6' 2021,
Stránl - od 11. 3. 2021 do 30. 6' 2021 '
Bi' zová _ od 10. 3' 2021 do 30. 6. 2021'
Lopsn{k - od 9. 3.2021 do 30.6. 2021,
Vyškovoc _ od 10. 3' 2021 do 30. 6' 2021 '
Váponice - od 10.,3. 2021 do30.6.2021'
Star Hrozenkov - od 10. 3. 2021 do 30. 6 2021
ední desky.
ově eno V pisem

Závěrečn ťlčetza rok 2020 byl schválen

Ro č. 4/202'l' schváleno lonskou schťtzÍ dne 14. 12' 2021, (usn6s ní č' 2)'
zvei'ojněno na eleklronické ednl desce Dso od 16. 12' 2021 do 31' 12. 2021'
Zve eJněno u člensk ch obcÍ:
DolnÍ Němčl - od 16. 12. 2021 do 31 ' 12.2021
Slavkov - od 17 . 12. 2021 do 31 . 12. 2021,
Horní Němči _ od 16. 12. 2021 do 31 ' 12,2021 ,
stIání - od 16. 12' 2021 do 31. 12' 2021,
B ezová - od 16. 12.2021 do E. 12. 2021 ,
Loponík - od 17 . 12' 2021 do 31. 12, 2021
Vyškovec - od 1 6. 'l 2. 2021 do 31 , 12' 2021
'
Vápenice - od 18, 12. 2o21 do 31 ' 12,2021,
Star Hrozenkov - od 16. I2. 2021 do 31. 12. 2021,
oV Óno V pioom i'odní desky.

sestavovánl rozpočltr na rok 2021 vychá2Ílo ze st ednědobého v hledu
rozpočtu (sVR) na 2019 - 2022 schváleného Členskou schŮzl dne 7' 12' 2017'
Nášledně'byl schválsn si ednědob v hled rozpočlu na 201_9 - 2o27 zveleiněn

Bankovnl

v pls

Mikroreqlon Bílá Karpaty měl z l4eny následující bankovn{ učty:
_základnl běžn riEet'u Čs, a.s. c. 1421159399/0800 _ z statgk k 30.9.2021
zŮstatek neodoovldal
činil 897 256,61 Kč - ově eno na V pis č. 009
analvtick mu čtu 23'l 0o10 V hlsvnÍ knize za 9/2021, rozdll 0.03 Kč
. bÓ}n ričet u čNB č. s4-7'.l14721lo710 - zŮstatek k 30. 9. 2021 činil 4 263'48
Kč, ově gno na v pis č, 11 - odpovídal z statku analytickáho uÓtu 231 001'l
v hlavní knizg za9l2o21

-

soulty analylick ch t]čtÚ vo v ši 901 520'06 Kč odpovldaly syntetickému čtu
2g1 v Íoz aze a hlavnl knize za období 912021 a souhlasil s ádkem č. 6040
vo v kazu FtN 2-12 M,

Konočn

D ezkoumánl
- základnÍ
ěet u Čs, a.s. č' 1421159399/0800 - zi]statgk k31. 12.?021
člnil 313 513,79 Kč - ov ono na v pis č.012
-b
čot u čttg č' 94-7'l14T21lo710 - z statek k 31. 12. 2021 činil 4 020'08
Kč, ově éno na v pis č. 1 7

běžn

žn

4

KlasiÍikace: chráněn dokllÍl19l1t

Klasifikace: chÍánéndokuln8nt

-

17 dle učtov ch skupin a dle umístění
doloŽeny dÍlčlinventurnl soupisy č. 1
majeku; které obsahovaly poÓátečnÍ stavy ma,etku, p Ír slky, tibytky a konečn
stav jednotliv ch ŮČtŮ, protokoly o zalazelÍ a vy azenl majetku. Byly vyhotoveny
invonlurnl soupisy se stavem k 31.12.2021. Soupisy byly opateny datem
proveden{ invenlury' podpisy odpovědn ch osob Vč' data p ipo,enÍ podpisového
záznamu.

součtv analvtick ch tičt ve VriŠl 317 533.87 Kč odBovídalv syntetickému ětu
231 V rozvazo a hlavní knize za období 1212021 a gouhlasil s ádkem č. 6040
Ve VÝkazu FlN 2_12,M.
Evidence maletku

Dso BÍléKarpaty evidoval k 31 ' 12. 2021 následujlci majBtek:
028 Drobn dlouhodobli hmotn maietek Ve v ši 6 522 384'50 Kč - komposléry
- oprávky v plné V ši na ětu 088
- zaÚčtován p k stek ve V šl 6 359 215'50 Kč komposléry' dále DDHM
obsahoval nap . kalové čerpadlo, plotostl'ih aku, n žky toleskopické, notebook
HP atd. - doložena evidence V excolové tabulce
_ bylek ve vriši 2 236 782'00 Kč kompostory

-

Evldonce
pohledávgk

Evldence závezk

Dso BÍl Karpaty evidoval k 31. 12' 2021 následujícl pohledávku:
388 Dohadné Účty aktivní ve v ši 8 970 397,45 Kč
_ dohad 95% dotace od MinistoÍstva práce a sociálních věcí v rámcl opoíačnÍho
programu Zaměstnanost na akcl Podpora pracovnlch p lloŽltostÍ Mikroregionu
Bíl Karpaty
V podrozvahov evidenci:
955 ostatní dlouhodob podmÍněn pohledávky z tran8fgr vg V ši 1 032 510,32
Kč _ dotace na projekt Podpora pracovních p íložitostl ll od MPSV

Kniha došl ch
faktur

Kniha došl ch Íaktur by|a Vedena ručně V Knize záVazkŮ.
V p edložené knize bylo k 3'l. 12. 202'l eviclováno celkem 19 p ijat 'ch Íaktur pod
ě. 30001 - 30019. P edložená KDF obsahovala'p edepsané náleŽitosti dle
ustanovení s 13 zákona o četnictví v platném zněnl (datum, čÍsloÍ., dodavatel,
č. Íaktury, fa částka, spat. zapl' doklad' poznámka).

Knlha odeslan ch
íaktuÍ

Knlha pohledávek

šl 200

stÍánl 105 2'l0'00 Kč
Bl'ezová 30 930'00 Kč

Lopeník 6 630,00 Kč
Vyškovec 4 560'00 Kč
Váp nicg 5 940,00 Kč
star Hrozenkov 26 520'00 Kě

Faktury vystavony dne

000'00 Kč prolekt

pohledávku.

s názvem BK za kaŽd ho počasl
472 Dlouhodobé p i.}até zálohy na lransÍery ve v šl 8 955 146'78 Kč * dotace
kompostáry' Podpofa pracovnÍch pl'lleŽltostl

Hlavní knlha

Byla p edložena hlavní kniha sostavená v prograBlu GotrJlo za období 9/202'l.
ZŮstatky synteticki/ch čtŮ odpovídaly zt]statk m syntolick ch t]čt v rozvaze
o V kazu zisku a ztráty za obdobl Bl2o21. Rozdll pouzo u u tu 231 (Vlz bod
Bankovní

v

pis).

Konečné o ezkoumánÍ
Byla p edloŽena hlavní kniha sestavená v progÍamu Gordic za obdobl 1u2o2't,
z slalky syntetick ch čtŮ odpovídaly zťlstatk m syntelick ch t]čtŮ v rozvaze a
V kazu zlsku a ztráty za obdobÍ 12l2o21.

lnvonturnl soupls
maJetku a závazk

lnvěntarizace byla provedena v souladu s ustanovoním $ 29 a 30 zákona č.
563/19991, o Účetnictví a vyhlášky ' 270l2o10, o inventarlzaci maletku
a závazkÚ' Ke kontrole byla p edložena dPkuméntace t kajícíso provedenl
inventarizace ma.ietku'a záVazkl:l Mikror glonu BK k 31' 12.2021 se seznamom
a znalením inventurnÍch soupisl]. lnventarizace Veškerého majelku byla
stanovena V t rmÍnu od 17. 12' 2021 do 31' 1. 2022, Vyholovoní lnvgntariz8čnÍ
zpráVydo 1.2.2022.
Dna 21. 12.2021 proběhlo škol6nÍ čl6nťJlnventariŽačních komisí - doloŽeno
podpisy VŠech členťl'K zajiŠtěníinvontarizace byle soslavona jedna tl'Íllenná
invsnlarizačnÍkomise (schváleno členskou schŮzÍ dno 14, 12. 2021' usnesení
č. 4). Dle lnvonlarizačnÍzpíávy o v sledku inventarlzace maiglku Mik oroglonu
BK V roco 2021 ze dn@ 1' 2. 2022 nebyly zjišlěny záVaŽná nodo8tatky. Byly

5

vedena ručně v Knize pohledávek'

a to následovně:
DolnÍ NěmÓÍ 89 460.00 Kč
slavkov 19 560,00 KÓ
Horní Němčl 24 5'0'00 Kč

Dso Bílá Karpaty evidoval k 31. 12.2021 následujlcl závazky:
331 Zaměstnanci ve v ši 13'l28,00 Kč
336 Sooiální zabezpečeníVe vliši 3 206'00 Kč
337 zdravotnl pojištění Ve Všl 1 383,00 Kč
342 Da z p í|mŮ ve v ši 1 905'00 Kč
- mzdy za prosinec 202'l
374 Krátkodobé pltijat zálohy na transfory Ve v

a závazk byla

Do 30. 9. 2021 bylo Vystaveno celksm 10 faktur č. 2021001 - 2021010. FaktuÍy
se t kaly člensk ch p íspěvkŮ sdruŽen ch oboí a zajištění programu na akci
Slavhosii vína. Členskép íspévky byly rozepsány Ve V ši 30,00 Kč na obyvatele,

5' 5. 2021. K 30' 9. 2021 DSo nevykazoval

Žádnou

Konečné p ezkoumánl
Do 31. 12. 2021 bylo vystav no c lkem 1 7 íaktur č. 2021001 - 2o21o17, FakluÍy
se t kaly člensk ch p íspěvkŮ sdruŽen ch obc{, zajištění programu na akci
slavnoBtl VÍna a p eíakturacé nákladťr za kalendá e.

Pokladnl knlha

PokladnÍ kniha nebyla v roco 2021 vodena.

Rorvaha

Ke konlrole byla

(donlk)

p edloŽena Rozvaha sestavená za období 9l2o21 v progÍamu
Gordic, v nlŽ byly uspo ádány poloŽky majetku a jin ch aktiv a závazkť] a Jin ch
pa6iv. Hodnoty poloŽek rozvahy byly vykázány podle konečn'/ch zustatkŮ
zjiŠtěn ch na.iednotliv ch syntetick ch t]čtech. Aktiva netto Ve V ši 2 064 801,71
KČ odpovidala pasivum. stálá aktiva byla ve v ši 4 464752,71 Kč (brutto). Došlo
ke korekci siál ch aktlv o 2 399 951'00 Kč na Ůčtu 028.
V sledek hospoda ení roku 2020 ve V ši 81 207,19 byl ke dni 30' 6. 2021
p oveden z Účtu 431 0320 na učet 432 0319.

Ko kontrolo byla p edloŽena Rozvaha sestavená za obdobi 12J2021 v programu
Gordic, V nížbyly uspo ádány poloŽky majetku a 'iin ch aktiv a závazk a jin ch
pasiV. Hodnoty poloŽok rozvahy byly vykázány podle konečn ch zťlstatkťl
ziištěn ch na jodnotliv ch synt tick ch Účtech. Aktiva ngtto Ve V Ši9 287 931 ,32
Kč odpovldala pasivŮm. stálá aktiva byla ve Vi'Ěi 6 522 384'50 Kč (brutto). DoŠlo
ko korekci stál ch aktiv o 6 522 384'50 Kč na učtu 028'

Klasifikace. chránény dOkuln(]l]t

Klasilikace: chrállén}i dokumont

ÚčetnictvÍ ostatnÍ Vzhlgdem k tomu,' že Dso ngmá V majotku žádn dlouhodob hmoln ani
nehmotn maj6tek, odpl8ov plán nebyl so3taven, o odplaech dlouhodob ho
majetku nebylo ti továno.

Vazba čtovánl po

V kat zlsku
rt áty

a

ÍzenÍ drobnáho dlouhodobého malotku:

1 o08 928,22 Kč' Jeho Viiše 5e rovnala poloŽce
četnlho období uvedené v (ozvaze k témuždni.

Bylo Účtováno o po ízenÍdíobného dlouhodobého hmotného majotku Vo v ši
6 359 2'l5'50

Účlov

rozvrh

V kar pro

hodnocenÍ plněni
rozpoétu

K

(028)' coŽ odpovldalo Účtovánl Dal 088 a MD 558'

a

dllčlm p ezkoumání byl p edloŽon v kaz Fin 2-12 M k 30. 9. 2021
Vypracovan}i dne 21. 10. 2021. Schvá|en rozpočet stejně jako Íozpočtové

íjmy
ši
ši

BěŽné v daje ve v ši

V dale colkom

Ve V ši

Kč
2 633 181
'89
2 633 181
Kě

Stanovy a
oavědčenl
o ÍeglttŤacl
dobrovoln ch

svezk obcl

'89

,|

stanovy Mikrore9onu Bllé Karpaty obsahujl:
sldlo: slránl, Na Kopci 321,887 25 skání
Pi'edm t člnnosti: Koordinace záméru a spolupÍáce v oblasti hospodá ského'
sociálního, kulturnlho a sportovního rozvoje V p sobnosti Mikroregionu Bílé

z

Oohody o
pracovnl člnnosti

K 31. 12. 2o21 byla v platnosti 1 dohoda o pracovnÍ činnosti,

Dohody o
provedeni práce

V kontrolovan m období 2021 byly sj dnány dohody o provgdení práce v rámci

1

mu
rozpočtu splněny na73,57 oÁ.
Celkové V da, po konsolidaci byly Vo vztahu k upfavenámu rozpočtu čerpány na
80,13 %.
závazné ukazatele na slraně v dajŮ nebyly p ekroČ ny, hospodar ní problhBlo
v souladu s rozpočtem'

11. 12.2013.

práVnick mi osobami apod.
Zdro|e p ljmr): Ročnl p lsp vok člonŮ Mikroregionu Bil Karpaty - v ši členského
p lspěvku určuje členská sch ze, dotacg, gÍanty a dary, p í'|my z vlastni činnosti
a další p Ílmy, které nojsou V rozporu se stanovami.
orgány: Členská schŮze, p edseda mikroregionu, m{slop edseda mikroÍegionu
(nové orgány Mikroregionu dle stanov schválen ch 16. 12.2o14)
Do 31 ' 12. 2021 nebyly schváleny změny stanov.

P i konečnémp ezkoumánÍ byl p edložen V kaz Fin 2-12 M k 31, 12. 2021
Vypracovan}i dng 1. 5' 2022. schválen Íozpočst stolně lako rozpočtov opat oní
byly navgdeny do v kazu pro hQdnoc nÍ plněnl rozpočtu v členěnÍdlg rozpočtov

ši
16 214 645'97 Kč
ši 16 214 645'97 Kč
-aoq asa,sz xc
saldo p ' a v dajŮ po Rons.
+ poč. stav čttl k 1' . 202'1
1 182 427 ,84 Kě
= konečn z Btatek na Účtu k 31 . 12. 2021 31 7 533'87 Kč
c lkov p Íjmy po konsolidacl byly k 31. 12. 2021 Vzhledom k upraven

Dne 16. 12. 2014 schválila Valná hÍon]ada změnu stanov s učinnostl
od 1.1' 2015. Tyto stanovy nahrazu.ií v plnérn rozsahu stanovy ze dne

Hlavnl clle; zailštěnl dostupnosti Vo ejn ch i soukrom}ich fond a grant pro
reallzace strategio rozvoio. Vytváitenl podmínek pro zajištěnímistnÍ i regionálnÍ
infrastÍuktury, idontlÍikace pilotních prolekt , VyhledáVánÍ moŽnostÍ íinancovánÍ
jednotliv ch projgkt , p ilákánÍ investic do Ve ejného i soukÍomého sektoru,
zpacovánÍ dlouhodobého stratBgického rozvojg mikroregionu. Rozvoie
regionálního informačnÍho systému - databáze informacÍ o obcÍch, rozvojov ch
pÍol9ktoch, obioktech' hospodá slvi, kullu e, demograíii, ceslovnÍm ruchu apod',
Prosazování záim mikror gionu v rámci iin ch práVnick ch osob, státních
orgán a 8amospráV. zprost edkovánl korrtaktŮ a spolupráce s obdo|rn mi

p ljmy po konsolidacl byly k 30. 9. 2021 vzhledem k upraven mu
rozpočtu splněny na 31,12 % (í 345 339'43 Kč).
Celkové v da|e po konsolidaci byly Ve Vztahu k upraven mu rozpočtu čerpány na
36'36 % (1 626 247 ,21 Kč)'
Závazné ukazatele na straně v dajŮ nebyly p okročony' hospoda ení probihalo
v souladu 3 rozpočtom.

BěŽné vt?daje Vé v
V daje celkem vo v

hlavní činnosti, hospodá skou činnost Dso

Karpaty.

Celkov

25 098'44 Kč
15 324 653'56 Kč
15 34s 752,00 Kč

v

Účstního obdobl uvgdoné V rozvaze k témtlŽ dni.

-280 907'78 Kě
Saldo p . a V dajŮ po kons.
+ poč. stav ťlčlŮk1.1'2021
1182427,84Kě
901 520,06 Kč
= konečn zťlslatek na tičtu k 30. 9' 2021

skladby.
skutečné plnění:
Neda oVé p Umy
P ijaté transÍery ve v ši
P íjmy celkem ve v ši

v sledok hospoda enl

neprovozoval' Náklady c lkem byly Vykázány Ve v ši 9 092 28'l'19 K , v nosy
dosáhly v še 9 171 534,24 Kč, čímŽbyl dosaŽen kladn hospodá sk v slgdek
79 253,05 Kč. Jeho v Šese rovnala poloŽce V sledek hospoda enl běŽného

i

opat ení byly navedeny do V kazu pro hodnocení plněnl rozpočtu V čl6něnídlo
rozpočtovéskladby.
skutočn plněnl:
Nedailov p
25084,75Kě
P Uat lran8fory ve v
2 327 189,36 KÓ
P limy celkem ve v
2352274,11 Rč

V sledek hospoda enl běŽného

Ke kontrole byl p edloŽen V kaz zisku a ztÍáty k 31. 12.2021 vypracovan dne
1, 5. 2022' obsahoval konečnézustatky syntetick ch t]čt náklad a v nosťl

Účtov rozvrh byl sestavon v programu Gordic a obsahoval názvy syntotick ch
a analytick ch názvu.
P

Ke kontÍolo byl pi' dloŽen V kaz zisku a zlrály k 30. 9' 2021 vypracovan dne
17 ' 10' 2021. obsahoval konečnézŮstatky synletick ch t]čtŮ náklad a V nosŮ
a v sledek hospoía enl v hlavnÍ činnosti, hospodá skou činnost DSo
neprovozoval. Náklady celkem byly Vykázány Ve v ši 336 41'l'21 Kč, v nosy
dosáhly v še 1 345 339,43 Kč, čímžbyl dosaŽen kladn}i hospodá sk v sledek

stáVa.iÍci

roku

2020. Jednalo se o práci ma^ažeÍa projektu Podpora pracovních p íleŽitostí ll'
Dohoda byla sjednána na dobu od 4' 5.2020 do 30. 6. 2022. Siednan}i rozsah
práce max. 20 hodin t dně. Sjednaná odměna ve v ši 320'00 Kč/hodinu.
Dohody by|a uzav on4 písemně a obsahovalá povinné ná|ežitosti' tj. siednan
pracovnÍ ukol' sjgdnan ťozsah práce a sjednanou odměnu. V Šesjednané
odměny byly v Bouladu s ugtanovením s 'l 1 1 zákona ě. 26212006 sb'' zákoníku
práco (minimálnÍ mzda). Nedoslatky nebyly zjištěny.
projeklu Podpora pracovnÍch ptÍleŽitostl ll:
Dohoda o provedonl práce uzav ená dne 1. 1. 2021 na činnost Finančni
prácg sjednány
manaŽerka proJeklu Podpora pracovních p lleŽitostl

_

ll'

Íl

KlasiÍikace: chrállěll d()kt]lllel]l

KlasiÍikace: chÍáněn dokun)ent

v šl 1 339 320'00 Kě
schváleném rozpočtu Ve V Ši315 000,00 Kč' v upraveném ve v ši
1 341 000'00 Kč' z to!o:
3í3 32o,oo Kč členskép Íspěvky obcl (Ve V Ši30,00 Kč na 1 obyvatele), učet

od 1. 1' 2o21 _ 31. 12. 2021. Sjednan rozsah práce 192 hodin. S|ednaná
odměna ve v ši 220'00 Kč/hodinu'
Dohoda 6l'provedení práce uzav ená dne 1. 1. 202'l na činnost

AdministrativnÍ píacovnice píojektu Podpo

sjednány od

1' 1. 2021

-

a

-

Dohoda

o

- ve

pracovnÍch pi'íleŽitostíll' práco

31. 12,2021. siodnan rozsah práce 192

sjednaná odměna Ve V ši 150'00 Kďhodinu.

pol.4í2'| vo

provedení pÍáco uzavl'ená dne

'l. 6.

672 0300

hodin.

Na

hÍadu člonsk ch p lspěvkŮ byly vystaveny dodavatelské Íaktury (Viz bod
Kniha odeslan ch faktuQ.
1 026 ooo,oo Kě p íspěvky od obcí: 15% podil člensk ch obci na náklady
spo}en s nákupsm komposleru
- obgc Slavkov 69 o00,0o Kč, obec Lopenlk 3 000,00 Kč' obec Dolnl Němčí334
0oo,00 Kč, obec Vápenice 2 000,00 Kč, obec Vyškovec 2 000'00 Kč, obec Star
Hrozenkov 54 00o,oo Kč, obec B ozová 67 000,00 Kč, obec StránÍ 329 000'00
Kč, obec Hornl N mčí166 000'00 Kč'
_ Účtováno na čet 348

2021 na činnost

Poradenství pro podpoitené osoby z cílovéskupiny pÍo.|ektu Podpora pracovnlch
p íležitostíll, práce sjednány od 1.6' 2021 _ 30' 6. 2021' sjednan Íozsah práco
18 hodin. sjednaná odměna Vo v Ši400,00 Kč/hodinu.
Dohoda o prov doní pÍáce uzav ená dno 1' 6. 2021 na činnost
PoradenstvÍ pro podpo en osoby z cílovéskupiny projektu Podpora pracovnlch
p íleŽitosti ll, pÍáce siednány od 1 ' 6' 2021 - 30' 6. 2021. SJednan rozsah práce
18 hodin. sjednaná odměna ve v Ši400,00 Kč/hodinu.
Dohody byly uzav eny plsemně a obsahovaly povinn náleŽitosti' tj. sjednan
pracovní kol' sjednan rozsah pÍác a siodnanou odměnu. Nobyly doloŽony
mzdové listy a vÝkazY práce, tudížnébylo možno zkontro|ovat, zda vykázaně
daji na mzdov ch listech. V še s,| dnan odměny byly
hodlny korespondovaly
V souladu s ustanovonÍm 111 zákona č.26212006 sb., zákonlku práce
(minimálnÍ mzda). Nedostatky ngbyly zjištěny.

_

s

s

Smlouvy a dalšl K 31. 12 2021 byly z rozpočtu MikfoÍeglonu Bll Karpaly uhrazeny:
matoriály k
Na odPa 3639 pol' 532l byla zaťlčtována ěástka 't 757 836'00 Kč - p lspěvok
po8kytnut m
člensk m obclm Horní Něměl' slránl' slavkov a Bl' zová z projoktu
tičelov m dotaclm od Minlst9rstva prác a sociálních věcí v rámcl operačnlho programu
zaměstnanost na akci PodpoÍa pracovnlch p lletltostl Mlkroroglonu Bll
Karpaty
_ ve schváleném rozpo tu ve v ši 3 000 000,00 Kč, v upravon m rozpočtu ve v ši
3 770 000'00 Kč
- tičtováno 672 300/349 0'l00

smlouvy o

Do 31. 12' 2021 Dso neuzav el Žádnou smlouvu' ktgrá by souvisela s prodejem,
koupí, směnou či p evodem majgtku Ve VlastnictVí Dso'

Smlouvy o p Uetl
věru

Dso Mikroroglon,Bll Karpaty neuzavel

Dokumontaco

oblast zadáváni vei'oin ch zakázek malého rozsahu nebyla upravona

p evodu maJetku
(koupě' prodoJ'
8měna' p evod)

k

veloJn m

zakázkám

'

9

Vnit nl

normou - ve věci zadáváni Ve ejn}ich zakázek malého rozsahu bylo poslupováno
ve smyslu ustanovení s 6 (dodrŽeni zásady transparentnosli, rovného zacházeni
zákaal diskriminaco) zákona č. 13/.12016 Sb. o ve ejn ch z.akázkách
(v platném zněnl). Dso Bllá KaÍpaty, jako Ve ejn zadavatel, měla z izen profil
zadavatelg na portálu www'non.nip z'cz'
Do 3'l. 'l2. 2021 byla realizována ve ejná zakázka na akcl Zkvalitněnl systámu
pro p edcházenl vrnlku b|ologlcky rozložlteln ch odpad .
zadávacl podminky
12. 2o2o, na svém zasedánÍ schválilo
Dno
v běrového ízení.
Druh zadávacího lzoní - Vz nadllmitní, na dodávky
Administrátorem Vz byla firma ls Projekt, s. r' o.' lČ:00290904,
na základě p íkazni smlouvy, prost odnictvim elektronick ho nástro|e proíilu
zadavatelo nen.nipez.cz, sygtém9Véčlslo N006/21Al0001 2063'
K'it
vyse nauíct<ov'ilceny 1oo%
'iu.
Kupn{
smlouva byla uzav ena s Vítězn m uchazečem ELKoPLAST s. r.
o., Šteíánlkova2664, 760 01 Zlin, lČ: 25347942, dne 3. 9. 2021, na proÍi|
zadavatel. byla smlouva zve e|něna dno 6. 9' 2021
celková hodnota dlla v detr uzav eni kupnÍ smlouvy činila 6 359 215'50
Kč včetnéDPH.
VZ obsahovala tyto dokumenty: zadáVací dokumentaci'
sloŽka
rozhodnutl o zrušenÍ části zadávaclho ízenl, oznámenÍ o V běru ne1vhodnější
nabídky, ápis z otevíránl nabldek' čestnéprohlášení členťJkomise, tabulka
vyhodnocení kritériÍ,,jmenován{ komise, technické speciíikace, seznanr
vyzvan ch Íirem, a dalšÍ.

a

Zo

_

tjčtováno 321

Smlouvy a dalšl
Dso Mik oregion BíléKarpaty p ijal do 31. 12' 2021 násladujlcí dolace:
pol' 4116 ve v šl celkom 6 992 666'78 Kě ( čét672 0300)
materlály k
p ljat m ěolov m _ ve schvá|eném rozpočtu Ve V ši 3 000 000'00 Kč, V upraveném roŽpočtu
g
dotacim
992 000'00 Kč, z toho:
Úz í30í3 od MinisteÍstva práce a sociálnÍch věcÍ v rámci ope ačníhoprogramu
zam slnanost na akci Podpora pracovních p íleŽitostÍMlkíoÍegionu Bllé Kaípaty
ve v ši 1 006 934'68 Kč
- na učet ČNB p ipsáno dne 15. 7.2021, V piqč. 7' ťlČtováno na učet 388 0100
Úz 15011 od Ministěrstva Živolního prostodí ve v ši 5 785 732,10 Kč kompost ry
_ na Úěet ČNB p lpsáno dne 1o.12'2021, v pis č. 15, učtováno na učot 388 010í
Úz 17058 od Mlnisterstva pro mÍstnl rozvoj Ve v ši 200 000,00 Kč - pro]ekt Bll
Karpaty za kaŽdého porasí
_ na Úč t ČNB pripsano dne 6. 12.2o21, V pis č. 'l4, Účtováno na r]čot 374 0101

Žádnou novott smlouvu o uvětu, ani

vér nesplácel.

í6.

Na odPa 6409 pol. 5229 byla zaÚčlována ěástka 77.148'00 Kč - p ispěvek pro
Ragion slovácko
_ ve schválonám rozpočtu ve v ši 85 000,00 Kč' v upravenént rozpo tu vo V Ši
85 000,00 Kč
- platbB prob hla na základě doručon faklury č' dlo knlhy záVazku 30005'
ze dne 20. 6. 202'l , uhrazeno doe 22. 6. 2021

Žádn

-

-

záplsy
oŤgán

z lednánÍ

dobrovoln ch

evazk obcÍ

k

Do 31. 'l2. 2021 se uskutečnilo 5 zasedáni členskésch ze MikroÍegionu BÍlé
KaÍpaty _ dne 27. 4.202'l V B ezové, dne 21' 6' 2021 V Horním Němčía dne
24. 8.2oz1 V Stránl, dné 10. 11. 2021 ve Slavkově a dne 14' 12. 2021
vo Stránl. Byly p edloŽeny zápisy z člsnsk ch schuzí, kteÍé obsahova|y progÍam,
usnesgnl, datum a podpisy oprávněn ch osob'

l0

KlasiÍikace: chráněn dokunlcnt

Klasiíikace: Chránén dokument

Právo prováděnl
dalšlch kontrol
Účetnl ávěrka

B.

Provedenou kontÍblou hospodai'ení svazku

odpovědnosti za správnost četnlch dokladťl

dalšíchkontml.

obcí 9e svazek

nozbavuie

a není omezeno právo prováděnl

l.

Účetní ávěrka Mikroregionu Bllé Karpaty byla sestavena k 31. 12' 2020 a byla
schválena usnesenÍm Valné hromady dne 27. 4.2021, usnesení č. 4. Kontrole by|
p edloŽen Protokol o schválení čotnl závěrky.

P t p ezkoumánÍ hospodaran! doblovolného svezku obcÍ DSo Mlkroreglon BÍléKarpaay za roh

ltl.

Nebyla zltštěna rlzlka dre $

tv,

P

2o2l nobyly zltšaěny chyby a nedoslaÍky ís 10 odst' 3 písm. a) zákona č. 120/2001 sb.].

l

c) podíl zastavoného majotku na

P l dÍlělm p ezkoumánl hospodaen| nebyly ztlštěny chyby a nedostaaky.
y usaanovení $ 10 odst' 3 pÍsm' b) e pÍsm. c) zákona č. 120/2001 sb.

c'

dne

uvedené

celkov

m majetku Územnlho celku

6. května 2022

Mgr. Martina Bartošová
ízenlm p ozktumání
kontrolor pově

I

on

uč tnictvl.

ltl. P I konečnémpezkoumánl hospoda aní nebyly z|šlěny chyby a nedogtatky

0,00
0,23
0,00

b) podíl závazkli, na rozpočtu uzemnÍho celku

č. 42ol2oo4 Sb. $ 2 odst. 1 písm. Í) hospoda nl a nakládání s prostedky pogkytnut mi
z Národního Íondu a s dalšlmi prostodky ze zahraniěí poskylnul mi na základě mezinárodnlch smluv,
Zákon č. 420l2oo4 sb. s 2 odst. 1 písm' g) Vy člování a vypo ádání ílnančnÍchVztahir ko státnlmu
rozpočtu, k rozpočt m krajŮ' k rozpoět m obcí, k iintlm rozpočt m, kg gtátnÍm fondŮm a k dalšlm
osobám.
Zákon č. 42ol2o04 sb. s 2 odst.2 pÍsm. a) nakládání a hospodaenl s maj8tkem Ve Vlastnlctvl t]zomního
celku.
Zákon č. 42ol20o4 sb. s 2 odst.2 písm. b) nakládání a hospoda ení s majelkem státu, s nlmŽ hospoda l
Územní celek.
zákon č. 42ol2oo4 sb. s 2 odst. 2 písm. c) zadávánl a uskutočilovánl vel'ejn ch zakázak,9 V jimkou
ukon a po8tup p ezkouman ch orgánem dohledu podle zvláštnÍho práVnlho p gdpisu'
Zákon č' 42ol2oo4 sb. s 2 odsl. 2 písm. d) stav pohledáV k a závazk a nakládání s nlmi'
záko^ č' 42ol2oo4 sb. s 2 odst. 2 písm. e) ruěení za závazky Íyzick ch a práVnickFh osob.
Zákon . 42ol2oo4 Sb' $ 2 odst.2 písm. Í) zastavování movlt)ich a n movlt ch věcí ve prospěch t etích
osob.
zákon č. 42ol2oo4 sb. s 2 odst' 2 pÍsm. g) z izování Věcn ch b emen k majetku uzemnÍho celku.
zákon č' 42ol2oo4 sb. s 2 odsl. 2 písm. h) Úč tnictvÍ Vedené zemním celkem.

,,.

plbzkoumán! hospodabnÍ dobrovotného svazku obcl Dso Mikroregton BÍléKatpaty za rok

a) podíl pohledáVek na rozpočtu Územního celku

Zákon č. 42ol2oo4 sb. s 2 odst. 1 pÍsm. a) plněnl p ljmŮ a v dal rozpočtu vč6tné paněŽnÍch operacÍ'
t'i'kajlcích se rozpočlov ch prost edk .
zákon č' 42ol2oo4 sb. $ 2 odst. 1 pÍsm. b) íinančníoperaco, t kai{cl se tvorby a použitÍ p něŽnlch ÍondŮ.
Zákon č' 42ol2oo4 sb. s 2 odst. 1 písm. c) náklady a v nosy podnikalelské člnnostl Úzamního c lku.
Zákon é. 42ol2o04 Sb. $ 2 odst' 'l písm. d) pen žníoperace' t kaJlcí 8e sdruŽ n ch prost,edkŮ
Vynak|ádan ch na základě smlouvy m zi dvěma nebo vÍce uzemními colky' an6bo na zák|adě smlouvy
s jin mi právnick mi nebo fyzick mi osobami'
zákon č. 42ol20o4 sb' s 2 odst. 1/pÍsm. e) Íinančníoperace, ti/kaiícÍ se clzlch zdťoi vs smyslu práVnÍch

Zákon

odsl. 4 plsm. a) zákona č.420/2004 Sb.

Byly zjištěny dle $ í0 odst. 4 pÍsm. b) následujÍcl ukazatele:

P edmět pÍezkoumánl, u něhož nabyla narozena chyba čl nedostaaek

p edpistlt o

'0

2021

Zjlštěni

l,

l.

tt'

Zprávu o

9pr
o'{o'""

v sledku p ezkoumánl hospoda ení obsahuie v sledky konečného a dílčÍhop ezkoumání.

Františ k Ha|dirch, p edseda dobrovolného svazku obcÍ Dso Mikroregion BíléKarpaly,
prohlašule, Že v kontrolovaném obdobÍ rizemnl celek nehospoda il s majetkem státu, neručil majetkem za
závazky Íyzick lh a právnlck ch osob, n zastavil movit a nomovil majetek' neuzavel smlouvu o p ijetl
nebo poskytnutl tivěru nebo p jčky, smlouvu o p evzet{ dluhu nebo ručitelskáho závazku, smlouvu
o p istoupenl k ávazku a smlouvu o sdruženÍ, nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil
ma|etkov Vklady' uskutečnll pouze Ve jn zakázky mal ho rozsahu.

lng.

Zprávrr p evzal a s obsahem byl seznámen

dn

6. květne 2022

^,
l-ffi1
::

lng. František Haid ch
p edseda
1 x obdrží: Dso MikÍoregion BíléKarpaty
1 x obdrŽl: Krajsk ri ad ZlÍnského kraje' odbor

podpis

ekonomick

,

' l.Í'^.'b' s,ra Í,'p,v'
| ťlxoí')ll'lu'fiíáa) !

odděleni kontrolní

Závér
odEara ovánl chyb a nedostatk z plbdchozlch lat
P i D ezkoumánl za Dbdcho4l rokv nebvly ziištěny chybv a nedostatkv' D lpadné tvto chyby a nedostatkv
bvlv napravenv.

Ú ední deska:

vwcs"noa*'
Sejmuto dne:

17 '05-

D
2ť122

lkovit o ístuo:

z*

d*' 17 -05' 2022

"l"ě""
dne:

Sqmuto
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