
Licence:  D26J XCRGBZUC/ZUC  (01(H2017/01012017)

Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

ZAVERECNY  UCET  ZA  ROK  2017
(v KČ)

sestavený  ke dni  13.02.2018

telefon 558  604111

fax

e-mail

WVVW  stránky

l. Plnění  rozpočtu  příjmů

lI. Plnění  rozpočtu  výdajů

IIl. Financování  (zapojení  vlastrích  úspor  a cizích  zdrojů)

IV. Stavy  a obraty  na bankovních  účtech

V. Peněžní  fondy  - informativně

VI. Majetek

VII.  Vyúčtování  finančních  vztahů  k rozpočtům  krajů,  obcí,  DSO  a vnitřní  převody

VIII.  Vyúčtování  finančních  vztahů  ke státnímu  rozpočtu,  státnim  fondům  a Národnímu  fondu

IX. Zpráva  o výsledku  přezkoumání  hospodařerí

X. Finanční  hospodaření  zřízených  právnických  osob  a hospodaření  s jejich  majetkem

XI. Ostatní  doplňujcí  údaje
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Lrcence: D26J

l. PLNĚNÍ  ROZPOČTU  PŘÍJMŮ

XCRGBZUC/ZUC  (01012017/01012017)

2324

232

Přijaté  nekapitálové  příspěky  a náhrady

Ostatní  nedaňové  přljmy

420  000,OO

420  000,OO

420  000,OO

420  000,OO

4a15 440,00

415440,00

4116

41i

412i

412

4134

413

Ost.neinv.přij.tra.ze  státního  rozpoČtu

Neinv.přij.transf.od  veř.rozp.ústřední  úrovně

Neinvestičm  přijaté  transfery  od obcí

Neinvestičnl  přijaté  transf.od  rozp.úz.úrovně

Převody  z rozpoČtových  účtů

Převody  z vlastmch  fondů

862  980,00

862  980,00

213  000,OO

213  000,OO

I 027  760,00

1 027  760,00

:213 000,OO

213  000,OO

1 027  760,00

1 027  760,00

213 500,00

213  500,00
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Lrcence: D26J

ll. PLNĚNí  ROZPOČTU  \/ÝDAJLJ

XCRGBZUC/ZUC  (01012017/01012017)

5339

533

5345

534

5365

536

NeinvestiČní  transfery  cizím  PO

Neinv.transfery  přísp.a  podobným  organizacím

Převody  vlastrím  rozpočtovým  úČtŮm

Převody  vlastnlm  fondům

Platby  daní  a poplatků  krajům,  obcím  a st.fond.

Ost.neinv.transfery  jiným  veřejným  rozpoČtům

300  000,OO

300  000,OO

300  000,OO

300  000,OO

100,OO

100,OO

300  000,OO

300  000,OO

;)13  500,00

213  500,00

100,OO

100,OO
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Licence:  D26J XCRGBZUC/ZUC  (01012017/01012017)

Ill. FINANCOVÁNí  (zapoiení  vlastních  úspor  a cizích  zdroiů)

IV. ST  AVY  A OBRATY  NA BANKOVNÍCH  ÚČTECH

Základní  běžný  úČet

Běžné  úČty fondů  ÚSC

Běžné  účty  celkem

Pokladna

640  502,27

640  502,27

283  099,25

283  099,25

923  6C11,52

923  601,52

283  099,25-

283  099,25-

V. PENĚŽNí  FONDY  - INFORMATIVNĚ

Počáteční  zůstatek

Přljmy  celkem

Výdaje  celkem

Obrat

Konečný  zůstatek  (rozdíl  rozpoČtu)

Zména  stavu

Financování  - třída  8

VI. MAJETEK

Oprávky  k nehmotným  výsledkům  výzkumu  a vývoje

Oprávky  k softwaru

Oprávky  k ocenitelným  právům

Oprávky  k drobnému  dlouhodobému  nehmotnému  majetku

Oprávky  k ostatnímu  dlouhodobému  nehmotnému  majetku

7 477,80-

336  555,00- 35 940,00-

7 477,80-

372  495,00-
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Licence:  D26J XCRGBZUC/ZUC  (01012017/01012017)

VI. MAJETEK

Opravné  položky  k směnkám  a inkasu

Opravné  položky  k jíným  pohledávkám  z hlavní  činnosti

Opravné  položky  k poskyt.návrat.fin.výpomocem  krátkodobým

Opravné  položky  k odběratelům

Opravné  položky  ke krátkodobým  pohledáv.z  postoupených  úvěrů

Opravné  položky  k pohledáv.  ze správy  daní  a obdobných  dávek

Opravné  položky  ke krátkodobým  pohledávkám  z ručení

Opravné  položky  k ostatním  krátkodobým  pohledávkám

10178,80- 2 568,40 7 610,40-

VII. VYÚČTOVÁNí  FIN. VZT  AHŮ K ROZPOČTŮM  KRAJŮ,  OBCÍ,  DSO A VNITŘNÍ  PŘEVODY

4121

4134

5345

Neinvestiční  přijaté  transfery  od obď

Převody  z rozpočtových  úČtů

Převody  vlastním  rozpočtovým  úČtům

862  980,00 1027  760,00 i 027  760,00

213  500,00

2a13 500,00

VIII.  VYÚČTOV  ÁNí  FIN. VZT  AHŮ KE ST. ROZPOČTU.  ST. FONDŮM  A NÁRODNÍMU  FONDU

'aWt'I""':!')"zA":!J!í";:'Í'4Í;!!o'@"ap'@"8I'4'Ía"Wtí'$ř'4'!Ea=Ňl=gl:3@@'Híyg@g@ !E!!!!-3!1
14032

14032

14032

14032

4 ff6

5137

5139

6169

Osíaím neínv.přijaté  transfery  ze st. rozpoČíu

Drobný hmotný dlouhodobý  majetek

Nákup materiálu  j.n.

Nákup ostatmch  služeb

x

52 452,00

130 830,00

29 718,00

x

52 452,00

i30824,00

29 724,00

IX. ZPRÁVA  0 \/ÝSLEDKU  PŘEZKOUMÁNí  HOSPODAŘENí

X. FINANČNí  HOSPODAŘENí  ZŘÍZENÝCH  PRÁVNICKÝCH  OSOB  A HOSPODAŘENÍS
JEJICH  MAJETKEM
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Licence:  D26J

XI. OSTATNÍ  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

XCRGBZUC/ZuC  (01012017/01012017)

Razítko  účetní  jednotky

FrZýá!]mantovsékos-aBrueŽskeynd' y
'Náměstí  čp. 3

739  1l Frýdlant  n./O.
tel.:  558  604  Il  )

Osoba  odpovědná  za rozpočet

Podpisový  záznam  osoby
odpovědné  za správnost
údajů

Petr  Blokša

H
Statutárrí  zástupce

Podpisový  záznam
statutárního  zástupce

RNDr.  Helena  Pešatová

13.02.201B 13h 0m56s Zpracováno systémem UCM  GORDICO spo/. s r. o. strana  6/6



Komentář  k závěrečnému  účtu  roku  20'17

Záimového  sdružem  Frýdlantsko-Beskydy,

Náměstí  3, Frýdlant  nad  Ostraviď,  739  I 1, IČO: 69609926

Úvod

Podle fi 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění  pozdějších  předpisů,  je povinností  svazku  obcí  po skončení  kalendářního  roku

souhrnně  zpracovat  údaje  o ročním  hospodaření  svazku  do závěrečného  účtu.

V závěrečném  účtu  jsou  obsaženy  údaje  o plnění  rozpočtu  příjmů  a výdajů  v platném

členění  podle  rozpočtové  skladby,  údaje  o hospodaření  s majetkem  a o dalších

finančních  operacích.  Povinnou  součástí  závěrečného  účtu při jeho  projednávání

vorgánech  svazku  je  Zpráva  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  Zájmového

sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  za rok  2017,  vypracována  auditorem.

Majetek  svazku

Předsedkyně  Zájmového  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  vydala  plán  inventur  na rok

2017  včetně  inventarizační  komise  pro provedení  inventarizace  majetku  Zájmového

sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  v roce  2017  dle  Směrnice  č.1/201  I o inventarizaci.

hmotného  a nehmotného  majetku  k 3112.20í7

- finančního  majetku  k 31.12.2017

pohledávek  a závazků  k 31.12.2017

Zjištěné  stavy  byly  odsouhlaseny  s účetní  evidenci  rozdíly  nebyly  zjištěny.

Příjmy

Za rok 2017  byly  tvořeny  členskými  příspěvky  od obcí  v částce  1 027 760,-  Kč ,

příspěvky  na časopis  -  Mikroregion  Frýdlantsko-Beskydy  v částce  415  440,-  Kč, příjmy

za reklamu  v časopise  v částce  114  684,-  Kč a neinvestiční  dotaci  v částce  2'13 000,-

Kč. Dotace  byla  poskytnuta  z Ministerstva  vnitra  a byla  určena  na realizaci  projektu

,,DSO ZS Frýdlantsko-Beskydy  - forenzní  značení"  v rámci  Programu  prevence

kriminality  v roce  2017.

Výdaje

V roce  2017  byly  vynaloženy  na příspěveky  BIC  Frýdek-Místek,  Euroregionu  Beskydy

/dle  smluv  -  např.  bezplatné  poskytování  informací  veřejnosti,  rozšíření  pracovní  doby

a pracovního  místa  v BIC  Frýdlant  nad Ostravicí/  v celkové  částce  372  352,50  Kč. Na

tisk  časopisu  byla  vynaložena  částka  561 364,-Kč,  drobný  dlouhodobý  majetek  byl

pořízen  v částce  58 280,-  Kč  /vybavení  k forenznímu  značení  jízdních  kol  a invalidních



vozíků/,  mzdy  na dohodu  o provedení  práce  činily  částku  108  625,-  Kč a ostatní  výdaje

byly  tvořeny  náklady  na audit,  nákup  materiálu,  poplatky,  ostatní  služby,  služby

peněžních  ústavů  apod.  v částce  387  163,25  Kč.

BÚ

Zůstatek  na běžném  účtu  činil  k 31.12.2017  částku  923  601,52  Kč

Přezkoumání  hospodařem

provedla  auditorská  společnost:  Moravskoslezský  audit,  s.r.o.  Čs.legií  7, 702 00

Ostrava.

Zpracovala:  Kotasová  Věra

Přílohy

Závěrečný  účet

Rozvaha

- Výkaz  získu  a ztrát

- Příloha

- Inventarizační  zpráva

- Zpráva  auditora



Účetníjednotka

Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

Náměstí  3

739  1l  Frýdlant  nad  Ostravicí

ICO:  69609926

Inventarizační  zpráva

Vsouladu  sustanoveníini  zákona  č.563/1991  sb., o účetnictví,vyhláškou

č.410/2009  Sb.,Českými účetními  standardy  č.708  a vyhláškou  č.270/2010Sb.,  o

inventarizaci  majetku  a závazků  a Směrnicí  pro  provedení  inventarizace  byla

provedena  inventarizace  veškerého  i'najetku  a závazků.

l.  P1án  inventur

Plán  inventur  byl  včas  zpracován  a řádně  schválen  na schůzi  Zájinového

sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  dne  23.10.2017.

Inventarizační  komise  postupovala  Ú souladu  s vyhláškou  č.270/2010  sb., a

Siněrnicí  č.1/2011  o inventarizaci.  Metodika  postupů  při  inventarizace  byla

dodržeiía.  Podpisy  členů  inventarizační  komise  byly  odsouhlaseny  na  podpisové

vzory  a nebyly  zjištěny  rozdíly.Terinín  řádných  inventur  byl  dodržen.

2. Proškolení  členů  inventarizaění  komise

Proškolení  inventarizační  komise  proběhlo  v budově  Městského  úřadu  ve

Frýdlantu  nad  Ostravicí  dne  30.  11.2017.  Doložena  prezenční  listina.

3.Průběh  inventarizace

Inventarizace  byla  provedena  ke dni31.  12.2017

Inventarizace  byla  zahájena  dne  9.1.2018

Inventarizace  byla  ukončena  dne 19.1.2018

Inventarizace  byla  provedena  koinisí  ve složení:

Inventarizační  komise:

Předseda  inventární  komise:

Člen inventární  komise:

Irena  Babicová  /starostka  obce  Baška/

Ing.Milan  Vaněk  /starosta  obce  Pstruží/



Výsledky  inventarizace

Inventurní

položka

/úěet/

iventurnÍ

Soupis  č. popis
stav  zjištěný

inventarizací
úČetní  stav manko přebytelc

022/0500 1 Přístroje  a zvláštní

tech.zařízení
219.996,50 219.996,50 o o

082/0500 2 Oprávky  k DHM
-208.996,68 -208.9966,68 o

o

018/0000 4 DDNM
7 477,80 7 477,80 o o

019/0000 5 Strategický  plán

Mikroregionu 392.100,00 392.100,00 o o

028/0000 3 DDHM
55 680,00 55 680,00 o o

078/0000 6 Oprávky  k DDNM
-7 477,80 -7 477,80 o o

079/0000 7 Oprávky  k DNM
-372  495,00 -372  495,00 o

o

231/xxx 8+9 Zůstatek  na BÚ
923 601,52 923 601,52 o

o

194/0000 10 Opravné  položky
7 610,40 7 610,40 o

o

311/0000 1l Odběratelé
14 443,00 14 443,00 o

o

331/0000 12 Zainěstnanci
8 500,00 8 50000 o o

342/0100 13 Jiné  příi'né  daně
1 500,00 l 500,00 o o

381/0000 14 Nák]ady  přfštích

obdobi
72,00 72,00 o o

401/0000 15 Jinění  účetnf  jednotky
l 032 727,69 l 32 727,69 o

o

403/0000 16 transfery
17 649,98 17649,98 o o

406/0000 17 Oceňovací  rozdíl
339 713,00 339  713,00 o o

408/0000 18 Opravy  chyb

minulých  let
81 823,00 81 823,00 o o

432/0000 19 Výsledek

hospodařenf 64 894,20 64 894,20 o o

902/0000 20 Jiný  drobný

dlouhodbý  hinotný

inajetek

2 600,00 2 600,00 o o

979/0000 21 Daň  z příji'nu  -

daňová  úleva
-6 460,00 -6 460,00 o o

999/0000 22 Vyrovnávácf  účty
3 860,00 3 860,00 o o

4. Vyjádření  inventární  komise

Inventarizace  proběhla  řádně,  podklady  byly  řádně  připraveny  a ověřeny  na

skutečnost.  Dle  plánu  inventur  byl  zjištěn  skutečný  stav inajetku  a závazků,

který  je zaznai'nenán  v inventurních  soupisech.  Inventarizační  rozdíly  nebyly

zjiŠtěny.



5. Prohlášení  inventarizaění  komise

Inventarizace  byla  provedena  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.563/1991  sb.,
o účetnictví  a Směrnicí  č.1/201  I pro  provedení  inventarizace.

Dne:  19.1.2018

S výsledky  inventarizace  majetku  a závazků  za rok  2017  byli  seznámení  dne

29.1.2018  předsedkyně  a místopředseda  Zájmového  sdružení  Frýdlantsko-

Beskydy.

RNDr.  Helena  Pešatová

předsedkyně  Zájmového  sdružení

Frýdlantsko-Beskydy

Petr  Blokša

místopředseda  Zájmového  sdružení

Frýdlantsko-Beskydy
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Zpráva  o výsledku  přezkoumání  hospodaření

podle  zákona  č. 93/2009  sb., o auditorech  a o změně  některých  zákonů,  ve znění  pozdějších

předpisů,  auditorského  standardu  č. 52, dalších  relevantních  přepisů  vydaných  Komorou

auditorů  Ceské  republiky,  podle  ustanovení  Fg 42 zákona  č. 128/2000  sb., o obcích  (obecní

zřízení), ve zněrrí pozdějších předpisů a podle ustanovení íS;l lO zákona č. 420/2004 sb., o
přezkoumávání  hospodaření  územních  samosprávných  celků  a dobrovolných  svazků  obcí,  ve

znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen,,zákon  č. 420/2004  Sb.").

pro  dobrovolriý  svazek  obď

Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

za období  od 1.1.2017  do 31.12.2017
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I.  VŠEOBECNÉ  INFORMACE

Název  prověřovaného  subjektu:

Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy,  IČ: 69609926

se sídlem:  Náměstí  čp. 3, Frýdlant  nad  Ostravicí,  PSC  73911

Statutární  orgán  dobrovolného  svazku  obcí  (dále  jen,,svazek  obcí"):

předsedkyně  svazku  obcí  panď RNDr.  Helena  Pešatová

Auditorská  společnost:

Moravskoslezský  audit,  s.r.o.,  č. oprávnění  523

Jméno  osoby  provádějící  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí:

Ing.  Pavla  Seidlová,  auditorské  oprávnění  č. 2114

Vymezení  pravomoci  auditora  k  provedení  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí:

Auditorská  společnost  provedla  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí  vsouladu

s ustanovením íg 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 sb., ustanovením í3 2 písm. c) zákona č.
93/2009  sb., o auditorech  a o změně  některých  zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů.

Místo  přezkoumání:

Městský  úřad  Frýdlant  nad  Ostravicí,  Náměstí  čp. 3, Frýdlant  nad  Ostravicí

Období,  ve  kterém  bylo  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí  provedeno:

- přezkoumáníhospodařeníproběh1odne25.1.2018

Urěení  zahájení  a ukončení  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí  auditorskou

společností:

první  činnost  auditora:  zaslání  seznamu  podkladů  pro  přezkoumání  hospodaření,  den

provedení  -  8.1.2018

poslední  čiru'iost  auditora  na ověřovací  zakázce  předcházející  vyhotovení  zprávy:

převzetí,,prohlášení  vedení  dobrovolného  svazku  obcí"  za rok  2017,  den  provedení  -

8.3.2018

II.  PŘEDMĚT  PŘEZKOUMÁNÍ  HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení FB 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje
o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 83 17, odst. 2 a 3 zákona č.
250/2000  Sb. o rozpočtových  pravidlech  územnďch  rozpočtů  ve znění  pozdějších  předpisů,  a

to:

a)  plnění  příjmů  a výdajů  rozpočtu  včetně  peněžních  operací,  týkajících  se rozpočtových

prostředků,

b) finanční  operace,  týkající  se tvorby  a použití  peněžních  fondů,

c)  náklady  a výnosy  podnikatelské  činnosti  svazku  obcí,

d) peněžní  operace,  týkající  se sdružených  prostředků  vynakládaných  na  základě

smlouvy  mezi  dvěma  nebo  více  územními  celky,  anebo  na základě  smlouvy  s jinými

právnickými  nebo  fyzickými  osobami,

e)  finanční  operace,  týkající  se cizích  zdrojů  ve smyslu  právních  předpisů  o účetnictví,

f)  hospodaření  a nakládání  s prostředky  poskytnutými  z Národního  fondu  a s dalšími

prostředky  ze zahraničí  poskytnutými  na  základě  mezinárodních  smluv,
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g) vyúčtování  a vypořádání  finančních  vztahů  ke státnímu  rozpočtu,  k rozpočtům  krajů,

k rozpočtům  obcí,  k  jiným  rozpočtům,  ke státním  fondům  a k dalším  osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením ífi 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou
dále  oblasti:

a) nakládání  a hospodaření  s majetkem  ve  vlastnictví  svazku  obcí,

b) nakládání  a hospodaření  s majetkem  státu,  s nímž  hospodaří  svazek  obcí,

c)  zadávání  a uskutečňování  veřejných  zakázek,  svýjimkou  úkonů  a postupů

přezkoumaných  orgánem  dohledu  podle  zákona  č. 137/2006  sb., o ve-řejný-ch

zakázkách,  ve znění  pozdějších  předpisů,

stav  pohledávek  a závazků  a nakládání  s nimi,

ručení  za  závazky  fyzických  a právnických  osob,

zastavování  movitých  a nemovitých  věcí  ve prospěch  třetích  osob,

zřizovánď  věcných  břemen  k majetku  svazku  obcí,

účetnictví  vedené  svazkem  obcí.

III.  HLEDISKA  PŘEZKOUMÁNÍ  HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení fi 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy)
se ověřuje  z hlediska:

a)  dodržování  povinností  stanovených  zvláštními  právními  předpisy,

b) souladu  hospodaření  s finančními  prostředky  ve srovnání  s rozpočtem,

c)  dodržení  účelu  poskytnuté  dotace  nebo  náwatné  finanční  výpomoci  a podmínek  jejich

pouŽitÍ

d) věcné  a formální  správnosti  dokladů  o přezkoumávaných  operacích.

Právní  předpisy  použité  při  přezkoumání  hospodaření  pokrývající  výše  uvedená  hlediska  jsou

uvedeny  v příloze  A,  která  je  nedílnou  součástí  této  zprávy.

IV.  DEFINOV  ÁNÍ  ODPOVĚDNOSTÍ

Za  hospodaření,  které  bylo  předmětem  přezkoumání  a za jeho  zobrazení  vúčetních  a

finančních  výkazech,  je  odpovědný  statutární  orgán  svazku  obcí.

Naší  úlohou  je,  na základě  provedeného  přezkoumání  hospodaření,  vydat  zprávu  o výsledku

přezkoumání  hospodaření.  Přezkoumání  hospodaření  jsme  provedli  v souladu  se zákonem  č.

93/2009  sb., o auditorech  a o změně  některých  zákonů,  ve znění  pozdějšfch  předpisů,

auditorským  standardem  č. 52 a dalšími  relevantními  přepisy  vydanými  Komorou  auditorů

České republiky a s ustanoveními fl 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu
s těmito  předpisy  jsme  povinni  dodržovat  etické  normy  a naplánovat  a provést  přezkoumání

hospodaření  tak,  abychom  získali  omezenou  jistotu,  zda  hospodaření  svazku  obcí  je  v souladu

s hledisky  přezkotunání  hospodaření  (viz  bod  III.  této  zprávy).

V.  RÁMCOVÝ  ROZSAH  PRACÍ

Za účelem  vykonání  přezkoumání  hospodaření  dobrovolného  svazku  obcí  byly  použity

postupy  ke shromáždění  dostatečných  a vhodných  důkazních  informací.  Tyto  postupy  jsou

svým  rozsahem  menší  než u zakázky  poskytující  přiměřenou  jistotu  a jsou  auditorem

aplikovány  na  základě  jeho  odborného  úsudku  včetně  vyhodnocení  rizik  významných

(materiálních)  chyb  a nedostatků.
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Při vyhodnocování  těchto rizik  auditor  bere v úvahu vnitřní  kontrolní  systém svazku obcí.

Použité  postupy  zahrnují  výběrový  způsob šetření a významnost  (materialitu)  jednotlivých

skutečností.

Označení  všech  dokladů  a jiných  materiálů  využitých  při  přezkoumání  hospodaření  územního

celku  je uvedeno  v samostatné  příloze,  která  je nedílnou  součástí  této  zprávy.  V  rámci

přezkoumárff  hospodaření  svazku  obcí  činil  auditor  i další  kroky  a využíval  i další  informace,

které  nejsou  součástí  tohoto  označení.

VI. ZÁVĚR  ZPRÁVY  O VÝSLEDKU  PŘEZKOUMÁNÍ  HOSPODAŘENÍ

A.  Vyjádření  k souladu  hospodaření  s hledisky  přezkoumání  hospodařerí

Na  základě  námi  provedeného  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí  Zájmového

sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  jsme  nezjisti}i  žádnou  skutečnost,  která  by nás

vedla  k  přesvěděení,  že přezkoumávané  hospodaření  není  ve všech  významných

(materiálních)  ohledech  v souladu  s hledisky  přezkoumání  hospodaření  uvedenými

v bodě  III.  této  zprávy.

B.  Vyjádření  ohledně  chyb  a nedostatků

Zákon  č. 420/2004  sb., o přezkoumávání  hospodaření  územních  samosprávných  celků

a dobrovolných  svazků  obcí,  ve znění  pozdějších  předpisů,  stanoví,  abychom  ve zprávě

uvedli závěr podle ustanovení F3 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto
ustanovení  vyžaduje,  abychom  ve své zprávě  o výsledku  přezkoumání  hospodaření

uvedli,  zda  při  přezkoumání  hospodaření  byly  zjištěny  chyby  a nedostatky  a v čem

případně  spočívaly,  a to bez  ohledu  na jejich  významnost  (materialitu)  a jejich  vztah

k hospodaření  dobrovolného  svazku  obcí  jako  celku.

Při  přezkoumání  hospodaření  svazku  obcí  Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

za rok  2017  jsme  nezjistili  žádné  chyby  a nedostatky.

C. Upozornění  na  případná  rizika

Rizika,  která  by  mohla  mít  negativní  dopad  na  hospodaření  svazku  obcí  Zájmové

sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  v budoucnosti,  nebyla  zjištěna.

D.  Podíl  pohledávek  a závazků  na rozpočtu  územního  celku  a podíl  zastaveného  majetku

na  celkovém  majetku  územrúho  celku

Podíl  pohledávek  na  rozpočtu

A Vyi'nezení  pohledávek 6 833 Kč

B Vymezení  rozpočtových  př4jmů l 770 884 Kč

A / B * lOO % Výpočet  podílň  pohledávek  na rozpočtu 0,4 %

Podíl  závazků  na  rozpočtu

c Vymezení  závazků 10 000 Kč

B Vymezení  rozpočtových  příjmů 1 770 884 Kč

C / B * lOO % Výpočet  podílu  závazků  na 'rozpočtu 0,6 %
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Podíl  zastaveného  majetku  na  celkovém  majetku

D Vymezení  zastaveného  majetku 0 Kč
E Vymezení  ma.jetku  pro  výpočet  ukazatele 675 254 Kč
D / E * 100 % Výpočet  podílu  zastaveného  ma.jetku na celkovém  ma.jetku O%

E. Vyjádření  k  poměru  dluhu  územního  celku  k  poměru  jeho  příjmů  za  poslední  4 rozpočtové

roky  podle  právního  předpisu  upravujícího  rozpočtovou  odpovědriost

Zákon  č. 420/2004  Sb. stanoví,  abychom  v naší  zprávě  uvedli  výrok  o tom,  že dluh  svazku

obcí  nepřekročil  60 % průměru  jeho  příjmů  za poslední  čtyři  rozpočtové  roky.  V  opačném

případě  jsme  povinni  uvést,  o kolik  dluh  svazku  obcí  překročil  průměr  jeho  příjmů.

Dluh  svazku  obcí  nepřekroěil  60 %  průměru  jeho  příjmů  za poslední  4rozpočtové  roky.

VII.  DALŠÍ  INFORMACE

Stanovisko  svazku  obcí  k  návrhu  zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření

Přílohou  této  zprávy  o výsledcích  přezkournání  hospodaření  je,  v souladu  s ustanovením  Fg 7

odst.  1 písm.  c) zákona  420/2004  sb., i písemné  stanovisko  svazku  obcí  k návrhu  zprávy

o výsledku  přezkoumání  hospodaření.

Vyhotoveno  dne:  27.3.2018

Název  auditorské  společnosti:  Moravskoslezský  audit,  s.r.o.

Oprávnění  č. 523

Jméno  a příjmení  auditora,  který  vypracoval  zprávu

jménem  auditorské  společnosti:  Ing.  Pavla  Seidlová

oprávnění  č. 2114

Podpis  auditora:
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Moravskoslezský  audit,  s.r.o.
oprávnění  č. 523

zastoupený:  Ing.  Pavla  Seidlová

Ing. Pavla Seidlová, oprámění  č. 2114
auditor

Zpráva  byla  projednána  se statutárnďm  orgánem  svazku  obcí  Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-
Beskydy  dne 27.3.2018.

Zpráva  předána  statutárnímu  orgánu  svazku  obcí  Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy  dne
27.3.2018

RNDr.  Helena  Pešatová

předseda  svazku  obcí
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Přílohy  zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření:

Příloha  A Přehled  právních  předpisů,  jejichž  soulad  s přezkoumávaným  hospodařením

auditor  ověřil

Příloha  B Stanovisko  statutárního  orgánu  svazku  obcí  Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-

Beskydy dle požadavku ustanovení 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb.

Příloha  C Účetní  závěrka,  kterou  tvoří  rozvaha,  výkaz  zisku  a ztráty,  a příloha

Příloha  D Finanční  výkaz  (přehled  pro  hodnocení  plnění  rozpočtu  územnďch

samosprávných  celků  a dobrovolných  svazků  obcí  -  FIN  2-12  M)

Příloha  E Seznam  přezkoumávaných  písemností

7



Příloha  A

Přehled  právních  předpisů,  s nimiž  auditor  u přezkoumávaného  hospodaření  ověřil

soulad

Při  provádění  přezkoumání  hospodaření  auditor  posoudil  soulad  hospodaření  s následujícími  právními

předpisy,  popř.  s jejicli  vybranými  ustanoveními:

>  zákonem  č. 420/2004  sb., o přezkouinávání  liospodaření  územnícli  samosprávných  celkči  a

dobrovolných  svazků  obcí,  ve znění  pozdějších  předpisů,

>  vyhláškou  č. 5/2014  sb., o způsobu,  termínech  a rozsahu  údajů  předkládaných  pro  hodnocení

plnění  státnílio  rozpočtu,  rozpočtů  státních  fondů,  rozpočtů  územních  samosprávných  celků,

rozpočtů  dobrovolnýcli  svazků  obcí  a rozpočtů  Regionálních  rad  regionů  soudržnosti,

>  zákonem  č. 89/2012  sb., občanský  zákoník,

>  zákonem  č. 90/2012,  zákoi'i  o obcliodnícl'i  korporacfch,

>  zákonem  č. 262/2006  sb., zákoník  práce,  ve znění  pozdějšícli  předpisů,

>  zákonem  č. 250/2000  Sb. o rozpočtových  pravidlecli  úzeinních  rozpočtů,  ve Zl]ěllÍ  pozdějšícli

předpisťi,  a souvisejícíini  prováděcími  právními  předpisy:

vyliláškou  č. 323/2002  Sb. o rozpočtové  skladbě  ve znění  pozdějších  předpisů,

'>  zákonein  č.  563/1991  Sb.  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a souvisejícími

prováděcími  právními  předpisy:

- vyhíáškou  č. 410/2009  sb., kterou  se provádějí  některá  ustanovení  zákona  č. 563/1991  Sb. o

ťičetnictví,  ve zněrí  pozdějšícli  předpisů,  pro  některé  vybrané  účetní  jednotky,

- vyhláškou  č. 383/2009  sb., o účetních  záznai'nech  vteclinické  formě  vybraných  účetních

jednotek  a jejicli  předávání  do centrálního  systému  účetních  iiďormací  státu  a o požadavcích

na technické  a si'níšené  fori'ny  účetních  záznamů  (technická  vyhláška  o účetních  záznamech),

- českými  účetními  standardy  pro některé  vybrané  účetní  jednotky,  které  vedou  účetnictví

podle  vylilášky  č. 410/2009  sb.,

>  zákonei'n  č.  128/2000  Sb. o obcícli,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  znění  pozdějšícli

předpisů,

>  zákonei'n  č. 137/2006  Sb. o veřejnýcli  zakázkách,  ve znění  pozdějších  předpisů,

>  nařízeníi'n  vlády  č. 564/2006  Sb. o platovýcli  poměrech  zaměstnanců  ve veřejných  službách  a

správě,  ve Zl]ěl]Í  pozdějšícl'i  předpisů,  provádějící  některá  ustanovení  zákona  č. 262/2006  sb.,
zákoník  práce,  ve znění  pozdějších  předpisů.
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Příloha  B

Zájmové  sdruženíFrýdlantsko-Beskydy,  IČ:  69609926,
se sídlem:  Náměstí  čp. 3, Frýdlant  nad Ostravici  PSC 739 Il

Moravskoslezský  audit,  s.r.o.
Cs. Legií  3058/7

702  00 0strava-Moravská  Ostrava

Ve Frýdlantě  nad  Ostravicí  dne  27.3.2018

Stanovisko  statutárního  orgánu  k návrhu  zprávy  o přezkoumání  hospodaření

K  návrhu  zprávy  o přezkoumání  hospodaření  za rok  2017  nemám  připomínky.

podpis  statutárního  orgánu



Ljcence: D26J

ROZVAHA  - BILANCE
územm  samosprávné  celky,  svazky  obcí,  regíonální  rady  regionu  soudržnosti

(v Kč, s přesností  na dvě  desetínná  místa)

Období:  12/2017

IČO: 69609926

NáZeV:  Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

XCRGURXAIRYA  (01022017/01012017)

Sestavená  k rozvahovému  dni  3t  prosínci  2017

ídentifikační  číslo  69609926

právní  forma  Dobrovolný  svazek  obcí

zřízovatel
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RNDr.  Helena  Pešatová
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organu L ffl

Okamžik  sestavení  (datum,  čas):  13.02.2018,  13h  2m44s
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Licence:  D26J XCRGURXA  /RYA  (01022017/01012017)

I. Dlouhodobý  nehmotný  majetek

1. Nehmotné  výsledky  výzkumu  a vývoje

2. Soflware

012

013

399  577,80 379  972,80 19  605,00 55 545,00

3. Oznitelná  práva

4. Povolenky  na emise  a preferenční  limity

5. Drobný  dlouhodobý  nehmotný  majetek

6. Ostatní  dlouhodobý  nehmotný  majetek

7. Nedokončený  dlouhodobý  nehmotný  majetek

8. Poskytnuté  zálohy  na dlouhodobý  nehmotný  majetek

9. Dlouhodobý  nehmotný  majetek  určení  k prodeji

II. Dlouhodobý  hmotný  majetek

1. Pozemky

2. Kulturní  předměty

3. Stavby

4. Samostatné  hmotné  movité  věci  a soubory  hmotných  movitých  věcí

5. Pěstítelské  oelky  trvalých  porostů

6. Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek

7. Ostatní  dlouhodobý  hmotný  majetek

8. Nedokončený  dlouhodobý  hmotný  majetek

9. Poskytnuté  zálohy  na dlouhodobý  hmotný  majetek

10. Dlouhodobý  hmotný  majetek  určený  k prodeji

IIl.  Dlouhodobý  finanční  majetek

1. Majetkové  účasti  v osobách  s rozhodujícím  vlivem

2. Majetkové  účasti  v osobách  s podstatným  vlivem

3. Dluhové  cenné  papíry  držené  do splatnosti

4. Dlouhodobé  půjčky

5. Termínované  vklady  dlouhodobé

6. Ostatní  dlouhodobý  finanční  majetek

7. Pofizovaný  dlouhodobý  finanční  majetek

8. Poskytnuté  zálohy  na dlouhodobý  finanční  majetek

IV.  Dlouhodobé  pohledávky

1. Poskytnuté  návratné  finanční  výpomoci  dlouhodobé

2. Dlouhodobé  pohledávky  z postoupených  úvěrů

014

015

018

C119

041

051

7 477,80

392100,00

7 477,80

372 495,00 19 605,00 55 545,00

035

031

032

02í

022

025

028

029

042

275  676,50

:íg  996,50

55 680,00

264  676,68

208  996,68

55 680,00

10  999,82

10 999,82

10  999,82

10 999,82

052

036

061

062

063

067

068

069

043

053

462

464
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Licence:  D26J XCRGURXA  /RYA  (01022017/01012017)

3. Dlouhodobé  poskytnuté  zálohy

4. Dlouhodobé  pohledávky  z ručení

5. Ostatní  dlouhodobé  pohledávky

6. Dlouhodobé  poskytnuté  zálohy  na transfery

465

466

469

471

I. Zásoby

1. Pořízení  materiálu

2. Materiál  na skladě

3. Materiál  na a=stě

4. Nedokončená  výroba

5. Polotovary  vlastní  výroby

6. Výrobky

7. Pořízení  zboží

8. Zboží  na skladě

9. Zboží  na oestě

10. Ostatnízásoby

ll.  Krátkodobé  pohledávky

1. Odběratelé

2. Směnky  k inkasu

3. Pohledávky  za eskontované  cenné  papíry

4. Krátkodobé  poskytnuté  záíohy

5. Jiné  pohledávky  z hlavrí  činnosti

6. Poskytnuté  návratné  finanční  výpomoci  krátkodobé

7. Krátkodobé  pohledávky  z postoupených  úvěrů

8. Pohledávky  z přerozdělených  daní

9. Pohledávky  za zaměstnanci

10. Sociální  zabezpečení

11. Zdravotní  pojištění

12. Důchodové  spoření

13. Daň z příjmů

14. Ostatní  daně,  poplatky  a jiná  obdobná  peněžitá  plnění

15. Daň  z přidané  hodnoty

16. Pohledávky  za osobami  mimo  vybrané  vládní  instituoe

17. Pohledávky  za vybranými  ústředními  vládními  institucemi

í8.  Pohledávky  za vybranými  místními  vládními  instituaami

23. Krátkodobé  pohledávky  z ručení

ffl

112

i19

í21

122

123

131

132

138

139

311

312

313

314

315

316

317

319

335

336

337

338

341

342

343

344

346

348

361

14515,00

14443,00

7 610,40

7 610,40

6 904,60

6 832,60

14929,20

14785,20
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Licence:  D26J XCRGURXA  /RYA  (01022017/01012017)

24. Pevné  termínové  operaoe  a opce

25. Pohledávky  z neukončených  finančních  operací

26. Pohledávky  z finančního  zajištění

27. Pohledávky  z vydaných  dluhopisů

28. Krátkodobé  poskytnuté  zálohy  na transfery

29. Krátkodobé  zprostředkování  transferů

30. Náklady  příštích  období

31. Příjmy  příštích  období

32. Dohadné  úay  aktivní

33. Ostatní  krátkodobé  pohledávky

III.  Krátkodobý  finanční  majetek

í. Majetkové  aanné  papíry  k obchodování

2. Dluhové  »nné  papíry  k obchodování

3. Jiné  oenné  papíry

4. Termínované  vklady  krátkodobé

5. Jiné  běžné  účty

9. Běžný  účet

č 1. Základní  běžný  účet  územních  samosprávných  a=lků

12. Běžné  účty  fondů  územních  samosprávných  celků

4 5. Ceniny

16. Peníze  na cestě

363

369

365

367

373

375

381

385

388

377

25i

253

256

244

245

241

231

236

263

262

72,00

923 601,52

923 601 ,52

72,00

923 601,52

923  601,52

144,00

640  502,27

640  502,27

17. Pokladna 261
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Licence:  D26J XCRGURXA  /RYA  (01022017/01012017)

I. Jmění  účetní  jednotky  a upravující  položky

t  Jměm  účetní  jednotky

3. Transfery  na pořízení  dlouhodobého  majetku

4. Kurzové  rozdíly

5. Ooeňovací  rozdíly  pň prvotním  použití  metody

6. Jiné  oaaňovací  rozdíly

7. Opravy  předcházejících  účetních  období

II.  Fondy  účetní  jednotky

6. Ostatní  fondy

IIL  VýsÍedek  hospodaření

1. Výsledek  hospodaření  běžného  účetního  období

2. Výsledek  hospodaření  ve  schvalovacím  řízení

3. Výsledek  hospodaření  předcházejících  účetních  období

628  841,67 647  082,09

401

403

405

406

407

408

i032  727,69

17  649,98

339  713,00-

81 823,00-

i032  727,69

35 890,40

339 zí:a,oo-

81 823,00-

41 g

322  269,27

257  375,07

64 894,20

200  654,57

431

432 64 894,20 135  760,37-

I, Rezervy

í. Rezervy 441

ll.  Dlouhodobé  závazky

1. Dlouhodobé  úvěry

2. Pňjaté  návratné  finanční  výpomoci  dlouhodobé

3. Dlouhodobé  závazky  z vydaných  dluhopisů

4. Dlouhodobé  přijaté  zálohy

5. Dlouhodobé  závazky  z ručení

6. Dlouhodobé  směnky  k úhradě

7. Ostatní  dlouhodobé  závazky

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
lll  Krátkodobé  závazky

í. Krátkodobé  úvěry

2. Eskontované  krátkodobé  dluhopisy  (směnky)

3. Krátkodobé  závazky  z vydaných  dluhopisů

4. Jiné  krátkodobé  půjčky

5. Dodavatelé

451

452

453

455

456

457

459

472

281

282

283

289

321

10  000,OO IO OOO,OO

6. Směnky  k úhradě

7. Krátkodobé  přijaté  zálohy

322

324
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Licence:  D26J XCRGURXA  /RYA  (01022017/01012017)

8. Závazky  z dělené  správy

9. Přijaté  návratné  finanční  výpomoci  krátkodobé

10. Zaměstnanci

325

326

331 8 500,00 8 500,00

í 1. Jiné  závazky  vůči  zaměstnancům

12. Sociálnízabezpečení

13. Zdravotní  pojištění

14. Důchodové  spoření

15. Daň z příjmů

16. Ostatní  daně,  poplatky  a jiná  obdobná  peněžitá  plnění

í7.  Daň z přidané  hodnoty

18. Závazky  k osobám  mimo  vybrané  vládní  institu>

č 9. Závazky  k vybraným  ústředním  vládním  instíucím

20. Závazky  k vybraným  místním  vládním  institucím

27. Krátkodobé  závazky  z ručení

28. Pevné  termínové  operaaa  a opce

29. Závazky  z neukončených  finančních  operací

30. Závazky  z finančního  zajištění

31. Závazky  z upsaných  nesplacených  oenných  papírů  a podílů

32. Krátkodobé  přijaté  zálohy  na transfery

33. Krátkodobé  zprostředkování  transferů

35. Výdaje  příštích  období

36. Výnosy  příštích  období

37. Dohadné  účty  pasivní

38. Ostatní  krátkodobé  závazky

333

336

337

338

341

342

343

345

347

349

362

363

364

366

368

374

375

383

384

389

378

1500,00 1500,00

'Konec  sestavy  '
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Ljcen«:  D26J
XCRGulXAIVYA  (01012017101012017)

\/YKAZ  ZISKU  A ZTRATY
územní  samosprávné  celky,  svazky  obcí,  regionální  rady  regionu  soudržnosti

(v Kč, s přesností  na dvě desetinná  místa)

Období:  12/2017

IČO: 69609926

Ná?-eV: Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

Sestavená  k rozvahovému  dni  31.  prosinci  2017

ídentifikační  číslo  69609926

právní  forma  Dobrovolný  svazek  obcí

zřtzovatel

JlajlíiíL<le«Jíl(JlK1!.  "aí . ' -. _  . a- Q . _ ;_  ' " ' -.

',," '( -Íí ..  "'a"iíťi  ,'ill'l

l I 3' :i  Í  I í ; ;  ;< CI - 3 aE Z "'; '}'  1:a '
i-í-í  a -,,".: i ,  ia C '-J a -"  -  -

a) '3' ; > ':. ň= l oaj " la ' 1Th '  ';  . ;  a '>

(.-. i ,' 5 5 ','> (" )  a S ; Í í

558604111telefon

fax

e-mail

WWW  stránky

hlavní  činnost  Ekonomický  rozvoj  mikroregionu

vedlejší  činnost

CZ-NACE

Věra  Kotasová

Podpisovy  záznam  osoby  odpovědné

za  správnost  údajů

RNDr.  Helena  Pešatová

Podpisový  záznam  statutárního

organu r
Okamžik  sestavení  (datum,  Čas):  13.02.2018,  13h  3m55s
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Licence:  D26J XCRGUmlVYA  (01012017/01012017)

1. Spotřeba  materiálu

2. Spotřeba  energie

3. Spotřeba  jiných  neskladovatelných  dodávek

4. Prodané  zboží

5. Aktiva>  dlouhodobého  majetku

6. Aktiva>  oběžného  majetku

7. Změna  stavu  zásob  vlastní  výroby

8. Opravy  a udržování

9. Cestovné

10. Náklady  na reprezentaci

í 1. Aktivaoe  vnitroorganizačních  služeb

12. Ostatní  služby

13. Mzdové  náklady

14. Zákonné  sociální  pojištění

15. Jiné  sociální  pojištění

16. Zákonné  socíální  náklady

17. Jiné  sociální  náklady

18. Daň silniční

19. Daň z nemovttostí

20. Jiné  daně  a poplatky

22. Smluvní  pokuty  a úroky  z prodlení

23. Jiné  pokuty  a penále

24. Dary  a jiná  bezúplatná  předání

25. Prodaný  materiál

26. Manka  a škody

27. Tvorba  fondů

28. Odpisy  dlouhodobého  majetku

29. Prodaný  dlouhodobý  nehmotný  majetek

30. Prodaný  dlouhodobý  hmotný  majetek

31. Prodané  pozemky

32. Tvorba  a zúčtování  rezerv

33. Tvorba  a zúčtování  opravných  položek

34. Náklady  z vyřazených  pohledávek

35. Náklady  z drobného  dlouhodobého  majetku

501

502

503

504

506

507

508

511

512

513

516

518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

544

547

548

551

552

553

554

555

556

557

558

149037,00

801 762,25

108  625,00

400,00

35 940,00

2 568,40-

5 873,00

55 680,00

11700,00

660  743,06

70 000,OO

300,00

1500,00

360  656,00

39 736,00

3 018,00
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Licence:  D26J XCRGUm/VYA  (01012017/01012017)

36. Ostatní  náklady  z činnosti 549

1. Výnosy  z prodeje  vlastních  výrobků

2. Výnosy  z prodeje  služeb

3. Výnosy  z pronájmu

4. Výnosy  z prodaného  zboží

5. Výnosy  ze správních  poplatků

6. Výnosy  z místních  poplatků

8. Jiné  výnosy  z vlastních  výkonů

9. Smluvní  pokuty  a úroky  z prodlení

10. Jiné  pokuty  a penále

11. Výnosy  z vyřazených  pohledávek

12. Výnosy  z prodeje  materiálu

13. Výnosy  z prodeje  dlouhodobého  nehmotného  majetku

14. Výnosy  z prodeje  dlouhodobého  hmotného  majetku  kromě  pozemků

15. Výnosy  z prodeje  pozemků

16. čerpánífondů

17. Ostatnívýnosyzčinnosti

6C11

602

603

604

605

606

609

641

642

643

644

645

646

647

648

649

110036,00

415440,00

95 643,00

346 160,00

1. Výnosy  z prodeje  cenných  papírů  a podílů 661
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Licence:  D26J XCRGUm/VYA  (01012017/01012017)

2. Úroky

3. Kurzové  zisky

4. Výnosy  z přeoenění  reálnou  hodnotou

5. Výnosy  z dlouhodobého  finančního  majetku

6. Ostatní  finanční  výnosy

662

663

664

665

669

167,21

1. Výsledek  hospodaření  před  zdaněním

2. Výsledek  hospodaření  běžného  účetního  období

"  Konec  sestavy  "

257  375,07

257  375,07

200  654,57

200  654,57
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Licence: D26J

PRILOHA
územní  samosprávné  celky,  svazky  obcí,  regíonální  rady

(v Kč, s přesností  na dvě  desetínná  místa)

Období:  12/2017

IČO: 69609926

Název: Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

XCRGUPXA /PYA (01012017/01012017)

Sestavená  k rozvahovému  dni  3t  prosinci  2017

identifikačrí  číslo  69609926

právní  forma  Dobrovolný  svazek  obcí

zřizovatel
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558  604111telefon

fax

e-mail

WWW  stránky

hlavní  čínnost  Ekonomický  rozvoj  mikroregionu

vedlejší  činnost

CZ-NACE

Věra  Kotasová

Podpisový  záznam  osoby  odpovědné
za správnost  údajŮ

RNDr.  Helena  Pešatová

Podpísový  záznam  statutárního
orgánu l



Licence:  D26J XCRGUPXA/PYA  (01012017/01012017)

Účetní  jednotka  pokračuje  v následujicim  obcím ve své činnosti,  nedošlo  ke změně  metod z důvodů  ukončerí  čínnosti.

Zásoby  účeli  ií jednotka  nemá. V roce 2017 nebyl pořízen  hmotný  ani nehmotný  dlouhodobý  majetek  vlastní  činností.Cenné  papíry  účetní  jednotka  nemá. Pozemky  účetní  jednotka  nevlastní.
Majetek  bezúplatně  převedený  státem  v roce 2(X7  účetní  jednotka  nenabyla.  Odpisování  majetku  je prováděno  s ustanovením  zákona  č.563/1991  sb.,  o účetnidví,  ve znění  pozdějších  předpisů  s

a (,USvyhláškouč.410/2009Sb.,  708-odpísovánídlouhodobéhomajetku.ZpůsobodpisovánízvoIílaúčetníjednotkarovnoměrný.účetríjednotkanemělavroce2017žádnéplatbyvcizíměně.
Peněžní  fondy  účetní  jednotka  nemá.
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Licence:  D26J XCRGUPXA  /PYA  (01012017  /01012017)

P.I.  Majetek  a závazky  účetní  jednotky

í. Jiný  drobný  dlouhodobý  nehmotný  majetek

2. Jiný  drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek

3. Vyřazené  pohledávky

4. Vyřazené  závazky

5. Ostatní  majetek

P.II.  Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z transferů  a kritkodobé  podmíněné  závazky  z transferů

t  Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z předfinancování  transferú

2. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z předfinancování  transferů

3. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  ze  zahraničních  transferů

4. Krátkodobé  podmíněné  závazky  ze  zahraničních  transferů

5. Ostatní  krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z transfen:i

6. Ostatní  krátkodobé  podmíněné  závazky  z transferů

P.III.  Podmíněné  pohledávky  z důvodu  užívání  majetku  jinou  osobou

1. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z důvodu  úplatného  užívání  majetku  jinou  osobou

2. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  z důvodu  úplatného  užívání  majetku  jinou  osobou

3. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z důvodu  užívání  majetku  jinou  osobou  na základě  smlouvy  o výpůjčoe

4. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  z důvodu  užívání  majetku  jinou  osobou  na základě  smlouvy  o výpůjča:'

5. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z důvodu  užívání  majetku  jinou  osobou  z jiných  důvodů

6. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  z důvodu  užívání  majetku  jinou  osobou  z jiných  důvodů

P.IV.  Další  podmíněné  pohledávky

1. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  ze smluv  o prodeji  dlouhodobého  majetku

2. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  ze smluv  o prodeji  dlouhodobého  majetku

3. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  z jiných  smluv

4. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  z jiných  smluv

5. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  ze sdílených  daní

6. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  ze  sdílených  daní

7. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  ze  vztahu  k jiným  zdrojům

8. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  ze vztahu  k jiným  zdrojům

9. Krátkodobé  podmíněné  úhrady  pohledávek  z přijatých  zajištění

10. Dlouhodobé  podmíněné  úhrady  pohledávek  z přijatých  zajištění

í 1. Krátkodobé  podmíněné  pohledávky  ze soudních  sporů,  správních  řízení  a jiných  řízení

12. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  ze  soudních  sporů,  správních  řízení  a jiných  řízení

P.V.  Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  z transferů  a dlouhodobé  podmíněné  závazky  z transferů

1. Dlouhodobé  podmíněná'  pohledávky  z předfinanmvání  transferů

2. DIouhodobépodmíněnézávazkyzpředfinancovánítransferů

goí

go:

905

906

gog

911

912

913

914

915

916

921

922

923

924

925

926

931

932

933

934

939

941

942

943

944

945

947

948

951

gs:

2 600,00

2 600,00
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Licence:  D26J XCRGUPXA/PYA  (01012017/01012017)

3. Dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  ze zahraničních  transferů

4. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  ze zahraničních  transferů

5. Ostatní  dlouhodobé  podmíněné  pohledávky  z transferů

6. Ostatní  dlouhodobé  podmíněné  závazky  z transferú

P.VI.  Podmíněné  závazky  z důvodu  užívání  cizího  majetku

l  Krátkodobé  podmíněné  závazky  z operativního  leasingu

2. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z operativního  leasingu

3. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z finančního  leasingu

4. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z finančního  leasingu

5. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z důvodu  užívání  cizího  majetku  na základě  smlouvy  o výpůjčce

6. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z důvodu  užívání  cizího  majetku  na základě  smlouvy  o výpůjč>

7. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z důvodu  užívání  cizího  majetku  nebo  jeho  převzetí  z jinýd'i  důvodů

8. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z důvodu  užívání  cizího  majetku  nebo  jeho  převetí  z jiných  důvodů

P.VII.  Další  podmíněné  závazky

t  Krátkodobé  podmíněné  závazky  ze smluv  o pořízení  dlouhodobého  majetku

2. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  ze smluv  o pořízení  dlouhodobého  majetku

3. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z jiných  smluv

4. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z jiných  smluv

5. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z pňjatého  kolaterálu

6. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z přijatého  kolaterálu

7. Krátkodobé  podmíněné  závazky  vyplývající  z práv.předp.a  další  činn.moci  zákonod.,výkon.  nebo  soudní

8. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  vyplývající  z práv.předp.a  další  činn.moci  zákonod.,výkon.  nebo  soudní

9. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z poskytnutých  garancí  jednorázových

10. DIouhodobépodmíněnézávazkyzposkytnutýchgarancíjednorázových

11. Krátkodobé  podmíněné  závazky  z poskytnutých  garancí  ostatních

12. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  z poskytnutých  garancí  ostatních

č 3. Krátkodobé  podmíněné  závazky  ze  soudních  sporů,  správních  řízení  a jiných  řízení

14. Dlouhodobé  podmíněné  závazky  ze soudních  sporů,  správních  řízení  a jiných  řízení

P.VIII.  Ostatní  podmíněná  aktíva  a ostatní  podmíněná  pasiva  a vyrovnávací  účty

1. Ostatní  krátkodobá  podmíněná  aktiva

2. Ostatní  dlouhodobá  podmíněná  aktiva

3. Ostatní  krátkodobá  podmíněná  pasiva

4. Ostatní  dlouhodobá  podmíněná  pasiva

5. Vyrovnávací  účet  k podrozvahovým  účtům

953

954

955

956

961

962

963

964

965

966

967

968

971

972

973

974

975

976

978

979

981

982

983

984

985

986

ggi

992

993

994

ggg

6 460,00

6 460,00

3 860,00-

6 460,00

6 460,00

6 460,00-
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Licence:  D26J XCRGUPXA  lPYA  (01012017/01012017)

C.1.

C.2.

Zvýšení  stavu  transferů  na pořízení  dlouhodobého  majetku  za běžné  účetní  období

Snížení  stavu  transferů  na pořízení  dlouhodobého  majetku  ve věcné  a časové  souvislosti 18 240,42 18  240,42
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Licence:  D26J
XCRGUPXA  /PYA  (01012017  /01012017)

Doplňující  informace  k fondům  účetrí  jednotky

G.I. Počáteční  stav  fondu  k tl.

G.II. Tvorba  fondu

1. Přebytky  hospodaření  z minulých  let

2. Příjmy  běžného  roku,  které  nejsou  určeny  k využití  v běžném  roce

3. Převody  prostředků  z rozpočtu  během  roku  do účelových  peněžních  fondů
4. Ostatní  tvorba  fondu

G.III.  Čerpání  fondu

G.IV.  Konečný  stav  fondu
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Licence:  D26J XCRGUPXA  /PYA  (01012017101012017)

G.  Stavby

G.t  Bytové  domy  a bytové  jednotky

G.2.  Budovy  pro služby  obyvatelstvu

G.3.  Jiné  nebytové  domy  a nebytové  jednotky

G.4.  Komunika»  a veřejné  osvětlení

G.5.  Jiné  inženýrské  sítě

G.6.  Ostatní  stavby

H. Pozemky

H.1.

H.2.

H.3.

H.4.

H.5.

Stavební  pozemky

Lesní  pozemky

Zahrady,  pastviny,  louky,  rybníky

Zastavěná  plocha

Ostatní  pozemky

13.02.2018  13h 4m59s Zpracováno  systémem  GINIS Express  - UCR GORDIC  spol. s r. o. stmna 14117



Licence:  D26J XCRGUPXA  /PYA  (01012017101012017)

Náklady  z přecenění  reálnou  hodnotou

Náklady z přeoenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 5 64
Ostatní  náklady  z přeoenění  reálnou  hodnotou

Výnosy  z přecenění  reálnou  hodnotou

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle % 64
Ostatní  výnosy  z přecenění  reálnou  hodnotou
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Ljcence:  D26J XCRGUPXA  IPYA  (010120Ť7  /01012017)

K.1. Doplňující  informace  k poskytnutým  garancím  jednorázovým

K.2. Doplňujíď  ínformace  k poskytnutým  garancím  ostatním

Poznámky  k vyplnění:

Číslo  Poznámka
sloupce

í  ičýe ioenm«aenír.ísío osoby (eíseinýheiahýeanoznaenúioentm«acisubýebctu), werú ýíbyio  prieúieno česHm statisticHm úraúem, obchoúním reýstrí«em nebo  ;zivnostenshým úraaem. ič  bymúio  býtunihútní.  vtomto sioupciuveúe  úeetní
jednotka  /Č osoby  (účetní  jednotky),  v jejíž  pmspěch  byla garance  poskyhuta.

2 Název nebo obchodní jméno ůčetní jednotky, v jejíž pmspěch byÍa garance px:ískyhuta.  Název představuje  označení,  (x»d kterým  účetní  jednotka  pmvazuje  svoji  činnost.Obchodním  jménem  účetníjednotk5r  zapsané  ďO obchodníha  rejstříku
je  obchodní  fima.

3 Ič  je  identifikačníčíslo  osoby  (číselný  kód  k jednoznačné  identffikacisubjekhi),  které  jíbylo  přiděleno  českým  statistickým  úřadem,  Obchodním  rejstříkem  nebo  živnostenským  úřadem.  IČ by mělo  být  unikátní.  Vtomto  sloupci  uvede  účetní
jednotka  /č  účetníjednotky  (účební  jednotky),  za  jejíž  závazek  byÍa garance  (xískytnuta.

4 NázevneboobchadníjménoúČetníjednotky,zajejížzávazekbylaposkytnutagarance.Názevpředstavujeoznačení,podkterýmúčetníjednotkapmvozujesvofičinnost.Obchodnímjménemúčetníjednotkyzapsánédoobchodníhorejstříku
je  obchodní  fima.

5 Datumemposkytnutígamncesemzumíjejízachycenívpodmzvaze.Okamžikemvznikupodmíněnéhozávazkusemzumídenposkytnutípísemnéhopmhlášenímčitelevěřúeliomčenízazávazkydlužníkavůčivěřtteli(vČetněpodpisuavalu
směnky),  není-li  dohodnuto  finak,  podpisu  záruční  listiny,  schválenízákona  o poskytnutízámky  Českou  republikou.

7

10

Výše zajištěné  pohledávky  k aktuálnímu  Či poslednímu  mzvahovému  dni.

Den  a měsíc  ůčetního  období,  za které  je  sestavavána  ůčetní  závěrka,  a v němž  došha k plnění  vyplývajícímu  z gamnce.  Plněním  se mzumí  realizace  garance,  neboli  úplM  či  částečné  převzetí  dluhu  za původního  dlužníka  z tflulu
poskytnuté  garance,  nebďdlužník  není  schopen  splatfl  pohledávku  vznikou  mČiteli  z realizace  gamnce.

Částka  uhmzené  pohledávkyz  bíulu  ručeníčizániky  vúčetním  období,  za ktúÁ  je  sestavována  podmzvaha.

Souhm  dosavadních  plnění  (úhrad  realizovaných  mčitelem)  z titulu  kankrétního  mČení  Či záruky.

Účetní  jednotka  uvede  číslo  dle následujícího  výčtu:  1 - Půjčky  (zápůjčky),  úvěry,  návratné  finanční  výpomoci,  2 - Dluhové  cenné  papíry  (včetně  směnek),3  - Přijaté  vklady  a depozita,  4 - Ostatnídbuhodobé  závazky.
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Licence:  D26J XCRGUPXA  /PYA  (01012017/01012017)

Poznámky  k sryplnění:

č/s/o  sloupce  Poznámka

1 čísb  a název  veřejné  zakázky,  jak  je  uveden  ve Věstníku  veřejných  zakázek.

2 Podle  chamktem  služeb,  které  jsou  předmětem  veřejné  zakázky,  uvede  ůčetníjednoťka  odpovídající  písmenné  označení  z následujícíha  výčtu:  A - Dopravní  infrastruktum,B  - Vzdělávání  a související  služby.  C - Vodovody,  kanalizace  a
nakládánís  odpady,  D - Sociálnísltúby,  E - Zdravotnické  slu'zby, F - Tepha, energie,  G - Ostatní.

6 až 7

9 až 12

13

14 a 15

16 ,18,20,22

17 ,19,21,23

24

25  až 29

Předpokládaný  nebo  skutečný  mkzahájení  a mk  ukončenístavby,  (xíkud  je  stavba  souČástí  předmětM  veřejné  zakázky.

Skutečné  náklady  dodavatele  na pďízenímajetku  v jednotlivých  letech.

Skutečné  náklady  na pořízení  majetku  v r.elkové  výši  od  uzavření  srqlouvy.

Rok  zahájení  a mk  ukončení  plateb  poskytovaných  účetní  jednotkou  dodavateli.

Celkové  platby  za dostupnost  hmzené  účetní  jednotkou  dodavateli.  Obvykle  zahmují  tak zvanou  servisnísložku,  úhradu  nákladů  na pořízení  majetku,  úhradu  nákladů  na extemí  dluhové  financování  a další.

Investiční  složka  platby  za dostupnost,  neboli  výdaje  na (x»řízení  majetku  v jednotlivých  Íetech.

Celkové  výdaje  na pořízenímajetku  vplatbách  za dostupnost

Další  plnění  zadavatele  v souvislosti  s pmjektem  (například  nákup  pozemků,  úvěr(x»skytnutý  dodavateli  a další).

"  Konec  sestavy  "
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Licence:  D26J XCRGBA1AIA1A  (0Ť012017/01012017)

Minísterstvo  financí

VYKAZ  PRO  HODNOCENI  PLNENI  ROZPOCTU
územních  samosprávných  celků,  dobrovolných  svazků  obcí  a regíonálních  rad

sestavený  k 12  / 2017

(v Kč na dvě  desetinná  místa)

NáZeV  a SÍdlO ÚČetnÍ ÍednOtkV:  Zájmové  sdružení  Frýdlantsko-Beskydy

Náměstí  č. 3

739  'I 1 Frýdlant  nad  Ostravící

l. ROZPOČTOVÉ  PŘíJMY

OOOO 41 1 1 Neinvestiční  přijaté  transf.z  všeob.pokl.správy  SR

OOOO 4116  0statníneinv.přijatétransferyzest.rozpočtu

OOOO 4121  Neinvestiční  přijaté  transfery  od obď 862  980,00

2a13 000,OO

1 027  760,00

2a13 000,OO

1027  760,00

6330  4134  Převody  z rozpočtových  účtů 213  500,00
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Licence: D26J XCRGBA1A/A1A  (01012017/01012017)

ll. ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

3639

3639

3639

3639

3639

3639

3639

3639

3639

602"1

5038

5041

5137

5139

5"161

5163

5'166

5"168

3639  5169

3639  5229

3639  5329

3639  5339

3639  5365

Ostatní  osobni  výdaje

Povinné  pojistné  na úrazové  pojištění

Odměny  za užití  duševního  vlastnictví

Drobný  hmotný  dlouhodobý  majetek

Nákup  materiálu  j.n.

Poštovní  služby

Služby  peněžních  ústavů

Konzultační,  poradenské  a právní  služby

Zpracování  dat  a služby  souv.  s inf. a
kom.technol

Nákup  ostatních  služeb

Ostatní  neinv.transfery  nezisk.a
podob.organizacím

Ostatrí  neinv.transfery  veř.rozp.územní  úrovně

Neinvestiční  transfery  cizím  příspěvkovým  organ.

Platby  dani  a poplatků  krajům,  obcím  a st.fondům

65 000,OO

1 000,OO

2 000,OO

3 000,OO

3 000,OO

10 000,OO

7 000,OO

591 000,OO

72 000,OO

300  000,OO

109  000,OO

1 000,OO

32 000,OO

58 282,00

i49  500,00

1 000,OO

4 000,OO

7 000,OO

7 000,OO

772  018,00

73 000,OO

300  000,OO

100,OO

108  625,00

400,00

32 000,OO

58 280,00

146437,00

3129,20

7 000,OO

3 603,38

755  857,67

72 352,50

300  000,OO

100,OO

6330 5345  Převody  vlastním  rozpočtovým  účtům 213  500,00
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Licence: D26J XCRGBA1A/A1A  (01012017/01012017)

lll.  FINANCOVÁNí  - třída  8

Operace  z peněžních  úČtů organizace  nemající

charakter  příjmů  a výdajů  vlád.sektoru  (+/-)  8901

Nerealizované  kurzové  rozdíly  pohybů  na devizových  8902
účtech  (+/-)

Nepřevedené  částky  vyrovnávající  schodek  (+/-)  8905
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Licence:D26J  XCRGBA1A/A1A(01012017/01012017)

IV. REKAPITULACE  PŘÍJMl).  VÝDAJl).  FINANCOV  ÁNíA  JEJICH  KONSOLIDACE

4010

4020

4030

4040

521 000,OO

862  980,00

521 000,OO

1240  760,00

530 124,00

1454  260,00

TŘÍDA  1-  DAŇOVÉ  PŘUMY

TŘIDA  2 - NEDAŇOVÉ  PŘUMY

TŘÍDA  3 - KAPITALOVÉ  PŘÍJMY

TŘÍDA  4 - PŘIJATÉ  TRANSFERY

KONSOLíDACE  VÝDAJI:J 4250 213  500,00

v tom  položky:

5321  - Neinvestiční  transfery  obďm

-53ŽŠ l- ' íN-eínvřffiňání Ťrňňsfei krňjům - - - - ' - - - '
5325  - Neinvestiční  transfery  regionálním  radám

-53-2ř) l- ÓsÍatnÍneinves'tiční-tran-sŤery Qeře'jný"m - '
rozpočtům  územní  úrovně

'-5:342 l- ÍPŤevody-F"ŮF' a -sociÁí.f-oÍndu ňíbcí-a I«rajů

'-53-44--- - ČŤevody-vÍasÍním rezervňím Íondů-m - - - '
územních  rozpočtů

" 5345  - Převody  vlastním  rozpočtovým  účtům

4260

4270

427"1

4280

4281

4290

4300 213  500,00
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Licence:D26J  XCRGBA1A/A1A(01012017/01012017)

IV. REKAPITULACE  PŘÍJMŮ.  VÝDAJŮ.  FINANCOV  ÁNÍ  A JEJICH  KONSOLIDACE

'  5347  - Převody  mezi  statutárnimi  městy  4305
(hl.m.Prahou)a  jejich  městskými  obvody  nebo
částmi  - výdaje                     

'  5348  - Převody  do vlastní  pokladny  4306

"-534Š k' - 6sÍatni-  přňvoáy vlastňím Ťond-ůřn- - - - - - - - - - - - Ámi
-536Í6 l- Výdaje-z-finanánÍhě-vypoÍádÁnÍ  mínuÍýcíi-let-  - - - Áá'2Í

mezi  krajem  a obcemi    

5367  - Výdaje  z finanČního  vypořádání  minulých  let  4322
mezi  obcemi

-5368---  - Výdaje-z fÍnanAnÍhě-vypoÍá-dÁnÍ mín-uÍýcíi-let- - - - Á'3'Řá
mezi  regionální  radou  a kraji,  obcemi  a DSO

-564j  --- - íSl-eÍnv'effitiční -pÓjčené, -přostÍedŘy ěbď*  - - - - - - - 4330

-5642  r- íN-eÍnvřstiání -pÓjčňňé -přostř-edŘy íkrajám - - - - - - - ň340
-564Ř--- - -NeÍnvestiční -pÚjčř,ňé -p;ostř-edky  řegionálrířn  - - - Á341

radám

-56ňŠ l- ÓsÍatnÍ  neinvesÍtičnÍpůjčen-é-prostředky-  - - - - - - 4350
veřejným  rozpočtům  územnÍ  úrovně

6341  - Investični  transfery  obcim  4360

-634Ž k- Ínvestiční -traňsfeřy krajům  - - - - - - - - - - - - - - - - 4370

-6:Íí'»  k- ÍnveffitiČní -traňsfeý  regÍonáÍním-radám- - - - - - - - 4371

-6349---  - 6sÍatnÍiÍnvestÍč:nÍ  transfery-vňřejným  - - - - - - - - - Á38Ó
rozpočtům  územni  Úrovně

-64jÍ1 --- - ÍnveffiÍiání -pÚjč-eňé -přostÍe-dky 'oťcířn - - - - - - - - - Á4ÓÓ
-644:2---  - ínveňtiční -p-ůjč-eňé -přostÍedÍky -krajům-  - - - - - - - - ň410
6443  - Investiční  půjčené  prostředky  regionálním  4411

radám

-644Š k- ÓsÍatní-iňvesti'čnÍ  pčÍjŠem proéÍřeák-y - - - - - - - - ;4;4':1Ó
veřejným  rozpočtům  územnÍ  Úrovně

-ZJ 026  L Třans'fery -p'oslŽytnuté-na-úze-mí-jiňého okre'su  - - - 4421

-ZJ 027  : Í"'-ůjČeňé-prostř'. -p6sl;ýnutě-na-áze-mÍjiřiétío  - - - - Á4Ž'2
okresu

-ZJ 035  I Ťrans'fery-pěsléytnuté-na-áze-mí-jiňétío  í<raje - - - - Á423
-Íj  036:  ÍP-ůjč-eňé-p-rostÍ. -pÓslŽytnutě-na-úze-mí-jiňého - - - - 4424

kraje

Poznámka: ""'  - položky takto označené vstupuj  v háto variantě výkazu do konsolidace

ST  AW  A ZMĚNY  ST  AVŮ  NA BANKOVNíCH  ÚČTECH  A V POKLADNĚ:

Základríí  běžný  úČet ÚSC

Běžné  účty  fondů  ÚSC

Běžné  účty  celkem

Pokladna

6010

6020

6030

6040

640  502,27

640  502,27

923  601 ,52

923  601 ,52

283  099,25-

283  099,25-
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Licence:  D26J XCRGBA1A/A1A  (01012017/01012017)

VII. VYBRANÉ  ZÁZNAMOVÉ  JEDNOTKY

v tom položky:

2226  - Příjmy  z finančního  vypořádání  minulých  let
mezi obcemi

41-2Í--- -Neinveétiční-pŤijaté transfery od obcí- - l - - - -
4129  - Ostatní  neinvestiční  přijaté  transfery  od

rozpočtů  územní  úrovně

422'1 - Investiční  přijaté  transfery  od obcí

4229-'ÓsÍatnÍ  iňvestÍčnÍ  přijaÍé-třansŤery  -oa-rozpočtÓ
územní  úrovně

7092

7100

7"110

7120

7a130

v tom položky:

2441 - Splátky  půjčených  prostředků  od obcí

2449  - Ostatní  splátky  půjčených  prostředků  od
veřejných  rozpočtů  územní  úrovně

7150

7160

v tom položky:

532í  - Neinvestiční  transfery  obcim

53-2Š l- (SsŤatnÍ neinves'tiční-transŤery  'veřejným  - - -
rozpočtům  územni  úrovně

5367  - Výdaje  z finančniho  vypořádárí  minulých  let
mezi obcemi

634;1 l- Ínveňtiční-tra-nsfe-ry  obcím  - - - - - - - - -

634Š---  -OsÍatnÍ  iňvestičňÍ  Íransfery-veřejným-  - - - -
rozpočtům  územnÍ  Úrovně

7180

7a190

7192

7200

72"10

v tom položky:

5641 - Neinvestiční  půjčené  prostředky  obcim

-56-  ÓsŤatnÍneinvestični'p6jáené-prostŤeálčy

      yeí:ejnym 5ozppčt.Ů5n územníúrovně  
6441 - Investiční  půjčené  prostředky  obcím

-644Š-ÓsŤatnÍ  iňvestÍčnÍ  půjčené:  proňtře:ll:y  -
veřejným  rozpočtům  územní  úrovně

7230

7240

7250

7260

v tom položky:

2223  - Příjmy  z finančního  vypořádání  minulých  let
mezi krajem  a obcemi

i2-Í--  -Příjmyz-fi'nanánítioŮypořáaání-miÍnuÍýchÍet-
mezi obcemi

41Ř4 l- NeÍnvestiční  -pŤijaté transfery  od obcí'  - - - - - -

4122  - Neinvestiční  přijaté  transfery  od krajů

41 -29-ÓstatnÍ  neinvesÍiční-přÍjaté-tra-nňfe-ry  od - - - - -
rozpočtů  územní  úrovně

42 '24-Ínveřtiční-přijatě  Íransfery  od obcí-  - - - - - - - -

4222  - Investični  přijaté  transfery  od krajů

42-2Š l- ÓsÍatnÍ  iňvestÍčnÍ  pŇjaté-transŤery  -oa-rozpoČtů
ÚzemnÍ  Úrovně

72G)1

7292

7300

7310

7320

7330

7340

7350

gOŽ9 7 'SjIátky,.:ůjáepýqh.prgs,tředjkčrpřijaŤých  i -
";  l. úženifjiňétig-.krájé':. - c,Ý"ia:í.."'.:).,+;"':'!"'i
v tom položky:

2441 - Splátky  půjčených  prostředků  od obcí

-244Žk-  S-píátky půjčenýcíh-prostředků-od-kraj-ů-

-244Š---  -(SsÍatnÍ splátÍy  'pÓjčffiných- proňtředků'  od
veřejných  rozpočtů  územní  úrovně  

7370

7380

7390
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Licence:  D26J XCRGBA1A/A1A  (01012017/01012017)

VII. VYBRANÉ  ZÁZNAMOVÉ  JEDNOTKY

v tom  položky:

532'1 - Neinvestiční  transfery  obcim

53'2Š k- řÍeÍnvestiční-traňst-eřy I«rajů-m - - - - - - - - - -

53ŽŠ--- -OstatnÍ neinvesŤiČni-třansŤery 'veřejným - - -
rozpočtům  územní  úrovně

5366  - Výdaje  z finančního  vypořádání  minulých  let
mezi  krajem  a obcemi

53-6'7-Výaaj'e-z fínan'čnÍho-vyioÍá-d:ánÍ mÍnu-lých-let
mezi  obcemi

6:ÍÍ1  --- -Inveňtični-tra-nffiÍe-ry obcím  - - - - - - - - - -

634:2-ÍnveňÍiání-tra-nňÍe-ry  Řraj6m - - - - - - - - - -

634Š k- ÓsŤatnÍ iÍnvestÍčnÍ Íransfery-veÍ'ejným-  - - - -
rozpočtům  územní  úrovně

7410

7420

7430

7431

7432

7440

7450

7460

v tom  položky:

564'1 - Neinvestiční  půjčené  prostředky  obcím

56'4Ž--- -ŇeÍnvesÍiání -p-ůjč'eÍné -p-rostí-edÍky Íkrajům
É6:4Š-Ós'tatnÍneinves'tiční-p6jáené-prostřed'k-y

veřejným  rozpočtů  územrí  úrovně

«;Ů1-ÍnveéŤi8ní-p-ůjgeňé-p-rostÍed-ky-oÍbcí-m -

644;21- lnveéÍiání-p-ůj'e'né-prostřed-ky-krajům-
6449---  -6sŤatnÍ iřívestÍčňÍ  pÓjáené: proňÍřealěy -

veřejným  rozpočtům  územní  úrovně

7480

7490

7500

7510

7520

7530
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LÍcence:  D26J

IX. Přiiaté  transferv  a oůičkv  ze státního  ro

XCRGBA1A  /  A1A (01012017  /010j2017)

státních  fondů  a reaionálních  rad

14032  program  prevence  kriminality  na  místnl

ÚrOVni
4116 0statni  neinv.přijaté  transfery  ze st.

rozpoČtu
213  000,OO

X. Transfery  a půičky  poskytnuté  reqíonálními  radami  územně  samosprávným  celkům,
re  ionálním  radám  a dobrovoln'm  svazkům  obcí

"""  tato  Část  výkazu  nemá  data """

XI. Příimy  ze zahraničních  zdrojů  a souviseiící  příimy  v členění  podle  iednotlivých
nástro'ů  a rostorov"ch  'ednotek

"""  tato  část  výkazu  nemá  data  """

XII. Výdaie  spolufinancované  ze zahraničních  zdroiů  a souviseiící  výdaje  v členění  podle
'ednotliv'ch  nástro'ů  a rostorov'ch  'ednotek

"""  tato  Část  výkazu  nemá  data  """

Odesláno  dne: Razítko: Padpis  vedaucího  ůČetní  jednotky:

RNDr.  Helena  Pešatová

DOŠ/O dne:

Odpovídajícíza  ůdaje

o mzpočtu:  P«»tr  Blokša

o shuteenosti: Věra Kotasová

-tei,:  558 604 1ll

tei,: 558 604 1ll

l'?  3 t'oiď'
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Příloha  E

Seznam  přezkoumávaných  písemností

l.  Plnění  rozpočtu

1.  Rozpočtovývýhlednaobdobí2018-2020

2. Schválenýpůvodnírozpočetnarok2017

3. Změnyrozpočtuvroce2017-4změny

4. VýkazFin2-12Mzarok2017

5. Smlouvy  na  poskytnutí  příspěvků  zrozpočtu,  jejich  schválení  radou  a jejich

vyÚčtovánÍ

6. Pohyby  na účtu  572

2.  Dotace  ze státního  rozpočtu,  od  krajů  a obcí

7. Pohyby  na účtu  672

3.  Nakládání  a hospodaření  s majetkem

8. Zápisyzfyzickýchadokladovýchinventurk31.12.20l7uvšechrozvahovýchúčtů

9. Přírůstkyaúbytkymajetkuvroce20l7

IO. Zápisy  ze sněmu  za rok  2017

4. Pohledávky  a závazky

1l.  Inventarizace  pohledávek  a závazků

12. Zápisy  ze sněmu  za rok  2017

5.  Ruěení  za  závazky  jiných  osob

13. Zápisy  ze sněmu  za rok  2017

6. Věcná  břemena

14. Zápisy  ze sněmu  za rok  2017

7.  Úěetnictví

15. Hlavní  knihak  31.12.2017

16. Účtový  rozvrh  za rok  2017

17. Rozvaha,  výkaz  zisků  a ztrát,  příloha

18. Výpisy  z běžných  účtů  k 31.12.2017

19. Vnitřní  účetní  doklady

20. Faktury  přijaté  a vydané  za rok  2017  a 1/2018
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