
l- RozPočToVÉ PŘIJltilY

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNi ROZPOČTU
úz.m nl.h .ám ú púÝný. h ..lkú l doblovolňý. h rvlzkú obcl . rcgloňtlnich Ed

kg.,dbúdn,idMy zájnové3druž€nl Fúdbnr5ko_B6kydy

73r í F.ýdbd Md oštávlci

mm 4111 NeNslió p.iillA tísíýy d óc

3639 21ll pl|nyzposrýofánis|ur.ĎaYiňbrú
3639 2141 P. ]my r úíoků (.!3l)
3639 2l2. Pt]ial. nekápiálové ďispěÝ*y a náhEdy
36§ 2r' Nd,d.dňk@n. pfiifr'
3639 Komu náln| .|užby : ,lzrn n l rcRo] j,n,

RozPoěŤovÉ PŘÍJMY cElKElil



ll, RozPočToVÉ VÝDAJE

!639 5011 Pbly:Emě§Mioi)vpÉcovnimpoňálu
3639 5021 o9álniosbni Výdqé

5032 Pďiii. por na Vole]né ždlavohi po]]tlan|

5.3! Pď,nÉ p.j!fiá É úÉ&á poiisni

51.1 zgaáni d . cúž' 9W 5 hr !

podóo'!Ú.-iň
3639 5322 N€,nÝ líánstoboh V É

l6s Komoóhl .lurby . 0,.ňní rc}o, J,n.

ROZPOČŤOVÉ YÍDAJE CELXEi/|



lll. alNANcovÁNí - tňdá a
Ř",,fuF,mi w@w,a

KŤátkodobéli.áncovánl: lu-ruk.
Kiáú€deBnan.dluhopi'ý(+|
!t-oé.pEr, kdkd yrdanió dub$Ú C)
x,áltd Ňe Ňk p,oniediy (,)
Uhi!..ié spldky knjliod pl| pújó pmdi (.)

zm6i. fuÝu ká[od pBlt m baď údl*h(rl)
Ah kálkd opeB€ řlžgi likvidiy pl!ň(+)
Ak rdúd oPffi aiz.il l*vidiy,výn4.c)

olo,rlódoba fiú'Éanl z l!a.ll.
Dblhodobé wnané dluňODlly (+)

Uh6z.ná .plálky dloú vydántsh d!úhopcú C)
D ouiodobé plralé púj..iá Prcýředky (+)

Ufu.zgíé §p]álry dblhod pflalýó pq&r C)
zn.ú.edbhod preí' n. b,ík ú.t€.hk/]
Alí db{hod .péíe i..ni lkÝdilyrijmy(r)
Ak dlolhdd opé6ě i:.nl !kvdiy{ýdaF(,)

(íálkodobi rydáiA d[hop 9y 1t)
uŇazoné §p á,ky ká*od vyd8iychd uhoP!( )
(íádodoba pl9ab půÉ.na pGfuky (a)

lJh@.ná .dáúy hrd pl, pú,. Fd. 1.)

hěn, íeu kiálkod, p?od. ía bít úéb.nlr/)
Akl kálkod ope6a lh.i likvdilypi]ňy(,
A(l kálkod opén* li:. Vdilyvýd.]áa)

Uhn:h. sdáky dlouh rydanýó d|uhopúů l.)
DloUMóé ,nidá 9n!d.ié 9rcíiedky (r)
Uh6z.n6 !p d ouhod pli] pů]č píodř, C)
zňáná glávu dlo!hod relll na baak,účl.c|(r/-)
Al dlouhod opáó6liz.i likúd y,pi]my(1)
M db,nd oP@ lirdi ftidilrrlq.()

or'M' ležry k FnaŽnlm oFftin

ch ákl..přrmúavýd4i vád §ekófu lil)

N.r..€neně Blký qdniv,rii,j shod.l (.l)
FlNANcovÁni (součď É tiidú 8)



lV, RÉKAPlŤULAcE PŘíJMŮ FlNANcoVÁNÍ A JEJlcH KoNsoLlDAcE

TŘ DA l , DAŇoVÉ PŘirMY
TŘ DA2 NEDAŇOWPŘJMY

2223 Plíňyžiiáidi hó lyPořádáojm iulých Lel
mé2 kajam á ob.eni

2r?6. P lijmy 2 i iáiči iho lypóládan] m nulých lel

2227. Přiimy.lnandi ho vypoiádanim nulých lel
ňéž leg Édo! a fu] ob.emi3 Dso

2e1 . §dá!|ypú]óeryó proíiedkú od ob.
2&2 sda ypúrĎeiý.h ploíledlů dd ka]i
2g3. sdally pŮr.gny.h ploíiedki] od íeq oiah]ch

le.ejnrh íozpoďú lzemi úóVné

1]*, óíán nerysl.nipiiaÉtaNlery od

' al3a- Př€vodyz.oaoólo!ýchi]óli]

lhl n píáhou)a réjd médýymi obvody iebo

422] _ nvsi.ni pilale tamlery od obc
4222 _ nvslióni piFlé tam'ery od k€]i]
1223 - ruBtĚni př ]91é tare'ely dd lég ódá ii.h lád

zJ 025- spu*ypi]ósý.h Fodřod|ú přFlýchz

a 06 TÉmfély pl!a,é ž územ riného k€je

PŘ|JMY CELKEM PO KONSOLlOAC

TŘ]DA6 l$PTÁLoVEWDAJE

5329 oddni ne ryesl in tareÉryvefuiným

'5315. PievodyUaíi n ló:pó.lovým ldúm



pŘiJMů FlNANcoVÁNí A JEJlcH KoNsoLlDAcE

(hL ň Piahoo a jei !h frěí*ým oblddt nebo

s66, Ýýdáre žiian.iihovypoiadán Fn!ý.h lel 432]

5367. Výdqe zimninjho ýypoiádá

5e2, Néivesl.ni p!]ÓqÉ ploíl.dky kqijm
5613. Né Nslifo] pÚ]ied ťslied

vgř.inýň ló4odŮr Ú€nii úovné

692 ruBl iíiranďery kdúň

6319. oddii Neíibjt íeryveřeiným

641.|nveddnpi]óeóépÍodildkyOb.m
642- hlesiči p i]iČené p loílad ky kÍarúm

643, h€íiiiŇj. e f6lřéď! reqbná niň

VIDAJE cELkEM Po KoN§oLloAc

sALDo PŘiJMÚ A ýiDAJÚ Po koNsolDÁcl

xoŇ so LlDAcÉ FlNANcovÁNl

nNANcovÁNl cELKE!/j Po xoNsoLloAc

ve ieFým rczpo.iú m lzem n ÚOýiě

aú7.Pq&reF6tpo*yinlléG

zJ ó36 . PÚjéné eosll poďylnúé iá úem ] néhó 4424

oBRATY NA BANKoVNicH ÚČlE§!



Vtl, vYBRANÉ zÁzNAMoVÉ JEDNolKY

zJ 0r4 . THnýgly du.c z ú:sml llnáhó okt.u

26. Řijň, z fnánóího ýF.?!dáni nnulýó b
4l2l. Neňvedi.n] p'iFlé lÉí§fuly od óci
4129, osbhln.,nv.í óíi pl ]alá Ýansíery od

.22r . ll!€ú, d!áté úá6€ry d obd

.229. odalniifu.d.nipna$ !.í,l€ry d

a o2r. splátky pú]ě.ných prc.ť.dkú Pija§ch!
,lzemijináhookHu

41. spHrý pqč.nFh F6ť.nkú od obci
49, fulah] sp áliy pújčeoý4h pbslfudti od

a 016 . Ťňrcl.ry porkýhuté nr ,j:eň, ]indho

. o9lálii i 0 iW §liói !6reí6ry vPřejíýn

. výdžré z Ínan.íiho ýr!.?ádáni niíulýó bt

6319 . o3btnl iv.31 óni bnšloly v6ieiiým
bpdún!'.mnlúrcvné

a 027 . ,úi.éna @fuký púkyl

564] , Ne iveýiČni PÚ]óeng prc,ť.dky obcim
5ý9 . os!ý n.ire§,iól půč&ť pEťédky

reilinÝú e!.dúm úzsíi úlMě
r. h8lÉí| oÚč6né pódladNy ob.im

6{0. odáh inv.íčiiPij&iá pó.lfudky

a ori . ŤnĚfe.y páFú z úam| /Inóho hi.

,rr3. Plrmyzlin hňoqriádán mii! ý!h Ll
mézi ka]oh . obcem

2229. Pilrmyzfn.nčnihoqpoládá min! ých .i

4r?r.N6@.nipr'aléLú!'.íyodob!
412z. Neh!éíé pl!á,é Lárobry od *Éjú

4221. hvďd e!.é hslely.d e
4222. lndĎ, pi,j3E k3'e,y od kBjú
42?9 _ o9lalni iiv.n,a. pň]áE ř!i!'.ly ód lozpočiŮ

zJ 029 _ splá*y pÚ]|.ný.h prc.ť.dk,r piij:lý.h :

41. sp áúy púl&itsh prcšll.diil ód oei
2{2. sp áky pÚ]&ných pE .dr ú od kajú
24,19 . odahi Ýláky p,riéný.n prcd.ediú od

6qnýú rcz@dú úzfr^l úrcfrě



vl!- vYBRANÉ zÁzNAMovÉ JEDNoTKY
fuFh!óui*.r v*ele@aúlm

zJ035. Tň[tál1' Ň.Mruú na,ju.dn*ho rnl 7..o

5ul.Ndna.t.nlhmí..yeim
5rr3. kdbi'BBíllykBjúm
5329. osláliin. iwdiel fumÍely v.l.jným

,ozpoěla]múzemn rlóvně
5$3. Výd,i.zfÉúihoÝyp.fudánlmfuýói.l 7.3l

5337 . Výd.j. z fnanóniho vyFádá,l friĎur.ň bl

63.9. osbhlin€d.nihBléryv.l.]ným

zJ 03§ - Púič.n. p@gd.dky pogkyiiutó n. a,úl

56a1 . Néinvonian pŮJóené prcstr§dky obclm
56.' . Néin6li.íi pii€né pGtrědly k,júm
!6a9 _ oťnl dm{bl qtč€né ,6t&ďv

véfujnýň ,@počri úz@ni ĎlM.
64al. Nslianl pi]čená pl61fuďy óclm
a4. lNéllanl pi!č épocředkyk lŮn
5{' , o.!4ni in6M pqčc* @í|.*y

rď.inin fupoúÍlm ú.cnni ů@ně



lx, přliaté transígrv a Důičkv ze 3tátniho rozDočlu. státnich fondú a leoionálnich rad

--. bo čád výku Émá dab --.
x. TEnsf€rv a Důlčkv Doskvtnuté leolonálními Edámiúzemně samošDrávnÝm celkům,
ř€oionálnin radám a dobrov9lnÝm svazkúm obcl

xl. Příimv 2e záhráničnich z.lřoiů a souviseiici !řIimv Ý čl€něnioodl€ lednotlivÝch
nástroiů a orostoroyÝch iodnotok

-", blo .áí ,l..u i.nj d.b --,
xll, vÝdáio sDoluíinancované ze,áhraničnich 2droiú a souviseiiclvÝdaie v členénl Dodle
i€dnollivÝch násíoiů a DrBlorovÝch i9dnotek



Koméntář k záVěrečnému účtu roku 2015

áimového sdružéni FŇdlántsko_Béskvdv.

Náměstí 3. FŇdlant nad o9travici, 739 1 1. 1čo: 69609926

Podle § 17 zákona č,25o,2ooo sb,o íozpočlových pravidlech L]zemnich rozpočtů. ve
zněni pozdějšich předpisů, je povnnosii svazku obci po skončenikálendářniho roku
souhrnné zprácovat údaje o ročnim hospodáfuni svazku do záVěrečného účtu
Vzávérečnéň Ll&U isou obsaženy úda]e o plněnlrozpočiu přijňů a Výda]ů Vplalném
čeněni podle rožpočlové skadby, údaje o hospodařeni s majetkem a o dašich
iinančnich operacích Povinnou součásti závěíečného účiu při jeho píojednávání
V oígánech svazkL] ie ZpráVá o Výs edku piezkolmáni hospodařeii Zájmového
sdíuženi FrydLanško,Beskydy za rok 2015 Vyplacována auditorem,

Piedsedkyně záimového sdružení F.ýdlantsko-Beskydy vydala plán inveniurna rok

2o15včelně inventarzačníkomisé pío píovedení inventaliu ce majetku zájmového
sdluženl Fíýdláiisko Beskydy V íoce 2015 dle směrnice č,1/2011 o invenializaci,

- hmotného a nehínohého majetku k 31.12,2015

_íinánčnlho majetku k 31 12.2015

_ póhledáVeka záVázků k 31.]2 2015

zjištěnéstavybylyodsouh]asenys účetnievidenciíozdi]y.ebyyz]]šlěny

za íoN 2a15 byly tvořeny čleiskýíni přlspěvky od obci vóásl.é 566440,- Kč ,
piispěvky na časopis - t\,|ikroleg on Flýdlantsko_Beskydyv částce407760,- Kč, přijmy

ia rek]amu V novinách V částce 128 23o,, Kč annančnim přlspéVkem ze §Vazu měsl
a obci ČR v čáslce 937 837,- Kč Poiekt sysiémová podpora íozvoje ňeziobecni
spolupláce v ČR v ráňcispíáVnich obvódú s rozšiřenou působnosli, T,ento píojei byl

Ukon€n k 31 .1 o,2o1 5 Proiekt by| plně hÉzen ze §Vázo měst a obci cR.



výdaj.

V m@ 2015 byly vynaloženy ná Přl§pěvek Blc Fďdek-Misték, Euroregionu BesMy
/dl€ sínlrlv - např, bezplalné poskr4ování iníormacl veiejiosti, Dzšlleni pEcovnídoby
a pÉcovniho mistá v Blc F.ýdlanl nad ostrávlci/ v celkove čá§lc€ 37l 600,- ,Na ti§t
čá§opi§u bylá vynaložsná čáslka 569724,,Kč oslaliivýdaje byly lvoieny.áklady n6
pláty záň*inánců - prcjekt že svazu měst a obct ČR .mzde É dohodu o pÉvedeni
práce, á!dit, materiál, poPlalky, služby, §]užby pošt á peněžnich ústavÚ aPod. V částc€
1 254 523,-

Bú
zů§tabk ná běžném účfu a Profi sponclm účtu činil k 31 12 2015 ěstku

424 a73,- Ra.

Pl.zkoumánl ho6po.r.r€ňi

prcvedla aud1o6ká spo]ečnost Molav3koslezský audit, §,1,o, Ós,legil 7, 7O2 oo

zpíacovala, Kotásďá VěÉ

_ závěí8óný účet, pl€hléd hó§Podaleni k 31 12.2015

hv€nláíizační zpráva



Přehled ho§podářéní zájmového sdlužení Frydlaňtsko-Be§kydY z.
první pololetí 2015 v tis, Kč

5l úatu l 31.12.2015 BÚ 47 203,0,6

Prcfl úč.t 424 a73,11

RNDr,Heeni Pešatová PenBiolia
pi.dýdkýrě Zájmové ho §díu ie n i m ktopiedseda zájmového sdrú ž e í i

FlýdlanBko 8éskydv tlýdlanlško.BBlvdY

Kč]

2 21],6



ZáimoVé sdružení FrÝdlantsko-Beskvdv

ávěíočnÝ úč6t roku 2015

p}iiém oiisoévkú od obci , čeis
{l2! céln9ke plispavly od ob(i

zákon^é zd.arclni NiÉténl

5161

99,2

p4!L!š!!-!!!!Z!éZ

RNDi Heen. PáÉálova Pell Blokša
piedsedkyézá]mdéhosdruženi mislopledsedazájmovéhosdfureni
Fíyd Lanlskc B€skyóy Fíýdlaniakcaéskyd|



zájmové sdřužení Fďdlsntsko_Beskydy

739ll FŇdlant nád ostnvi.i

Inventarizační zpráva

v souladu s ustanovenimi zákona č.5ó3ll99t sb,, o úč€hictví,vyhláškou
č,4l02009 sb.,Če§kými účemííni standardy č,708 a vyhláškou č.270120losb., o
inventalizaci majetkU a závazků a Směmicí pro provedení invenlarizace byla
píoÝcdena invenlarizce Yeškercho ína.jetku a áVazků.

l. Plán Inveítur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen ná schůzi Zájmového
§druženi Frýdlantsko-B€skydy dne 20.10,20l5, Inventarizačni komise

PostuPovala v§ouladu s rfhláškou č.27012010 sb,, a směmicí č,l/20ll o
inventarizaci, M€todika posttlpů při inventarizace byla dodlžena, Podpisy členů
inYenlarizačni komise byly odsouhlaseny na podpisové v7.ory á nebyly zjištěny
rozdily.Temin Řidných nlventur byl dodržen,

2. Proškol€di členů iívents.iz,ční komi$

Píoškoleni invenlarizačni komise proběh]o vbudově Městského úřadu ve
Fďdlan(u íad osú.vicí dne 30,I1,20I5. Doložcna prc73nčnili§fina.

3.P.ůběh inventaři?ácc

lnvenlarizac€ byla pmýedena ke dni ] l,l2.20l5
Inventariz.ce byla zahájem dn€ a. l .20l ó
lnvenťarizace byla ukončena dne 26,],20l6
lnventari2ac€ byla PrcÝedena komisi Ýe složení:
IDvent.rizáčni komis.I

Přcdseda inventámi komise: Ing. Mi]an vaněk /šarostka obce Psiruži/
clen:nvenL;mi komisc: Zdenék Kuoalx 

"la]osla 
obce Lholka,/



výsledky iňveltrrizrc€

4. vyiídřeDí tnventářní komir€
Inv€nlarizee ploběhla řádnč, Podklady byly řádně pňPEv.ny a ovďeny na
skutečnost, Dle plánu invenfur byl zjištěn skul,ečný staÝ majetku a závazků,
kteíý je zmamenlin v inventumich soupi9ech,invenlarizační rozdíly nebyly
2jištěny.



5, prohlášení inventáriznční koDise

lnventarizace byla píovedena v sou]ádu s uslanovenimi zákong č.563/l99] sb,,
o účetnictvi a směmici č.l/20l l pío provedení inventarizace,

Dne|28,1.20l6

s výsledky inventárizac. maj€rku a závszkú zá §k 20L' byli seznáneni dne
29.1.2016 přcdsÉdkyně a místopř€ds€da zájmového sdnženi Fďdlantsko-
Beskydy.

,/aZ-* /:; ,- - -
RNDr, Helena Pešatová Petí Blokše
přd§€dkyněZájmovéhosdruženi mistopHsedaZájmového§družení
Fďdlanlsko_Beskydy Frýdlantsko-Beskydy
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2 Ftldo Mv ú ímíhl lrMrc d oúd.4

. obufudp\.Beý

. Dbfudr'rlérbýúi'Éry
9 zploíěďďaii dNhod.býú t€úňlú

3 8dúodd. dwaý: qdlird dúop d



g Plúáé Dfo6d niái&ldNmd kedoM

lJ]h.áváž*yvidzÉné*dn

1d osbhidú.,p@á||,a]úéobdóiiEd áddii

]3, aveq t o$bin nho rybáú úúí h9úqe
19 závďky k Bbniýfi ceddn veiim húrclm

3l á€ay z !Éúýó m+heiýó é
3 kéldúó pi]aÉ áďý @ ú s6f
B zp@íldeád ká*úoďd tei6ú



\/ýKAz zlsKU A ZTRÁTY
eémdencEóúeky'§!áyóc
(V kč s přgsno§ na dVé deser niá misb)

zájmovésdružéni Frýdlantsko,Bes*ydy

eodp sový 2áznaň ídulámihó

/44* /:,; í-/-okaňžik3gsbvení(dáfum, óas): ]7



3 sodéb ]hýď ne*3do€khýďdd 4

5 Ak We dbúdob4o nereRu
6 ÁkNa€ obéa4o méjek!

,9Prcdďydoúodobymiňdfiaqď

33 Ťlqe a íúWáil9p€Wýd Fhak

35 N*bdy z doMóho dbúodfuho fiej*!
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lriory, ryt{iýd pú .drEk

vlBr.o.1.úffii.ffií*o
l4nq. Od.l.dútdóaio lmhób lqfr rd @fu



.. výq.reénébfuu
5 Wrcry . ddiodoúho iiíeh. ňjr*!

2 viq lb!ryb nhid funú:hifu
v, vr"ó-*.ý.id.Í,4!ťó

1 Wrcrylúhiéd Azp||mi ly: ýdoló
2 viq, áté dlú ! plid FYidró d
3 wmry - dl.É dd ž ddd emlY
. vriq! *ird +efund
' 

lliq r. ilbird E!úď)th dd

*"!d9d

| !1!$hGOdb !fu:diin
2 Ýl*iGpdÉÉdehóoieh o.eobl



PŘíLoHA
ú4n*mo9pláhéE]l]'!v!*yob.i'rqionáhi6dÝ
(V Kč 3 piesno§l Ďá dvě de§et iiá mib)

zájnové sdruženi Fďdlantsko_Béskydy

E(onomtly eÝó] m rcregionu

podpiEový záznam o5oby odpovědié

okanžik sěsbvenl (d.ium, ěás): i?,02 2o16,

pódpisovýzáznam sbluéíiho /z4* Á,,a í4r-



A,3, lníorh.c.podle§7o&t 52ákona
a$by účelnibdnofi, iéFá. Vrce 2015 iéel
bezúdalně pl*denÝ slábn v íoe fu15 účd;i
přgdois,r s qh áškou č 4lm009 sb. a ČUs7o3

ná.lédu]icin obdóbí vé 3vé .hmíi,ie

poal.nrom| i Jn,e,m,nýo|oJle
iddolá n"nábÝ|a odDFóýá1o|olm 

"-ů".r 563 ,- "",.;,",;,;;;í,;;;iiJ.ii_ @os!h doídóúo rqdt, zu$b oddÉo€i, Zrcl á L}el,!,eo,o.á ,:: ó.;.jd;;i;; 
"

0Rcfuc*nÉl9



Á.a. Ňoň.c. podi. § 7 od.l 5 áx.n. o .láÝU účl0 Ý *.ize podM.hoYých účnt

q*r.,€:ry úful|ddry

rhý drcúý d ehdObý hňdi, miebt

P'Í.fuó.!úiÉ{@h.dvry:h6fun.fupdniffáclý!bc6ín

!@ áílňljílu jňou ór6bou

rcdldes mq€úu][ o&bu:itirúd dú
6 Dolhedlednúá FohHlky zdůýd! úlil fuFuui ou ósbuz]hý6 dddú

P'lv'bEiÉdffiFltlMý
llljjlllldpdlielďÉr*yéd
,ot)!]lr(AFdnÉi.FiBilr'4í

4 o @heB pdm néé Fhkíi}: ]hr.h tň W
íxbrdó'dnÉdFh§ílyěii.!'dód
6 Dblt.d.dMÉ Éih.lry ě dllir.i dn

a DbdúdrNdmhfuóFhúdkr4u€hur]nýmaqúm
* ? pi]lrď ěiiúd

lo óbido Ňhiúé úhtrdy !óblM: p'ii.lýó.qMí

?Dbhdd.ldňheéáv'ry:lleiiÍqtit!i*d



^.a. 
lnío|rE. pdll. §7 Ór!.l5á*dÉ o.ravú ú&n v rnE p.illw.hďých účiú

odíidbúdd.FdoÉpde'ky:Í.iígú
fuhidbúdd!di@D.:,dyzlííd

oduiúobéÉdňh.ú:'4ky:ope€lŇíhob§hgu

d|i c zúo ň!F*! i8 ,r dě fr6lq o výpijbé
ihl dfu ň:jdqd jfu lLal:|l!b dd,

v . pďLíi douidd.ho ma].*!

3 fuMpddeády:Fr6dW

5 KÉúdobé!eňlúi.*W*ýqoýýa]d:E dd,ádd. ómmŇ *bne,lreMé mbo eúí
dDblMÚpdnlúáar'''rn

!116Fúle@rra
iutd oďano Fúod@ýýď

ll xdME.ddíft err..diiď+tú,giúieled.riýdfui
ldifoh ipď!. $úú ó f:éni .l.ró lbii

lfud&&qdpdifri.&É
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. Dr . .) ilb;a
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Dl, Poč.l j.d;oflfuý;h v..a!.o!Ňú mríru ebo.;mn tohoto ňiú.ú!

úó.lnl jdnot, i.ma € vl.llnidl .blíky ňuÉinl . 9.|.,iinl hodndy

D.4. Wma,.l€nl.h p@.mldl. 1.5nÍm poÉ.t.m oc.něnýchjiným tpl].ob.ň

o.2. c.|l@a výn{n |6ní.h p.-mkú . l6ní, !Ňírn

D3. vri. Mnanl c.l*@a výmary l. .lch p@nxú ! k rln pd6tm E Úal6'' xartl2

D.5. Wa.: qnéil l@icň !@ňr,i . l. hlň po6tm omííýcl, llným zp,teb.m

D3, Pnrňana výa. @nanl výnrary laní.h D@m*ú . l-n&n porÉr.ú aďÉíých lbýn uDlEob

DJ, Kom.nÉř r @.něnl l..nlcn p@n|(ú liným zpú.ob.m
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F, Doplnullcl inlorma.. k ÍOndúm Úě€iíi|ednoll(y

olÉhl6My.úsnísnqFed.ý

l Pbbylkyi§podJ8dzmi!,ýó d

3 Řeldý prcdfudú z §Fdu Bhm rcfu dd úe úýdl Édhló ioidi

ze@@@6Ma@ Méofui@i,la



c] Brfu dory ábyb6fdio&y
62BdNyFÓ§dbyúWd.M
G3 Jó.ébrdé domy a reb}rú ]drokr

N3 ahBdý. F6Mií bu!. ryh*y

'pcŇq3,fuéeaÁre$ @FŇRrcýsi;



l. Doplňujrd lnfomac. k polož.. 'Á.ll.r. Nákl.dy ž pňác.něni ;álnó! hodnotónÝi*u ,GtU; 1áty

ó!!!l9yógp|ýž!ý Nra.y@ý

r Wío.y z ofo.aéíiEdno hodnú

ú ňáieku [&dio ( pdqi pod é § 64

J, Dop|ňu'ici inforna.€ k polóž@ -B.l1.4. výn6y 2 přece.ěd i;li;; h.diotou,.výkaa ziBx.; ztáty

J1 Vlio§y: pÉ€iód 6áio! iodmbu mie*! leúho k pFd.] FdE § a



K, Dóplňuji.l hfom.c. r posryhutým !.r.ncíň
(l. ..dňlFfurP-rrb!ÝnFtlúl.dnoeýn

x,.. oólliujřl hion.í l Ftryhuýú g,Drclň {bhlň

.*i&!ýful}Mq#

l řrfuldle@l&hrld c@@@.W@



L, Dodnirí.í iniorn& o Fliérr.ch p.ňner.lt| v.rqňano . stÉrÉho -ldofu



Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodařeni

podle zúlona č, 932009 sb.. o .udnoŇh á o naně Ňh..ith zál@íú. vc Zěii pmějšió
ptedpisú, luditoFkeho {anJdrdJ č, 52, dulšich rcle\anmlch plcpb] !1darých Romorol
ludiloni Č6ké Epublily. Dódle úíanownl } 4ž ultoM č, l282ooo sb,. o ob.|ó (obsnl
ztiz€ni). vc aanl pozdějšich předpisú a podle us|.novmi §l0 zókoD č, 420/2004 sb,, o
přcz}ouníváni bospod!řeni L]žeEnlch @o!póuý.b celkú á dobtovoloých svozků obcl. ve
úěni Poždějšich pfupisů
(dólc jen,,zálon č. 420/2004 sb,"),

pro dobrovolttý svazek obcí

Zájmové sdruženi Frýdlantsko-B€skydy

2a období od 1.1.20l5 do 31.12.20l5



L všEoBEcNí] lNFoRMAcE

Nitv pre!čřovmóbo s!bj.ktu:
lájnovisdružcni f rýdl.n§kGBcskrd),. IČ: 6960992ó
sídlo: NíměsliéP,:!. Frýd]unt nad os(íaVici. !sČ 7]9 ll
sl.fuúmi oryió ú^mlibo §ámo\pr,ivného cclk! (úile jcn ..úz€nm í elck..)]
piedsedkrnů svazku obcí plniRNDi llclcna l'.šaiovii

^UdilúBlá 
snokčtrosl: Mofulškosk^klt !údií, ..ř.o., č, op.ivíéni 523

,|nónd osob provódčjicich př!ÁolDúni ho§podJteli úZ.nrniho cclku:
lne. Paýla seidlo!í. audno^té oprúlněni ó 2l l.{
lnE, JaM Urbdoúilová. nudi|oĎ*é opíavněni i, l 947

\,1Ňn l\ř/LolTlnl \ qdlť.La^LúhJl DJ.Jn, nJJ UJúLi!i

olnřounú obdobi: rok 
'0l5. 

od 1.1- dó ]1.12.20li

l)alun FoÝ§lcni pi€zkounúni hospodaieni: l3,1-20l6 l4,2.20ló

Il. PŘEDMřTPŘEZKoUMÁNlDosPoD^liENi
Předmal.ú piezkoumáni jsou podlc §eoÝcii § 2 odsl l zákona č, 42o2o04 §b. liLdajc
o ločl1l hospodnřcni. llolici souěist zívčrcěňéh. účlu podlc § 17, odš 2 a 3 Zákona č.
250/2000 sb o rozpďiollch pnvidteh ú7.móich bžf,člú !c 4čni po7nčjšich !řcdpbÚ. !

l) plněni plljmů a výdaiů íozFočfu včclně penóžnlch op.rlci,lýkajicich s rczpočlových

bJ fiúančnioleí c.lýkajici š troóy á,Fužili penéžnicb loídú.
o nakladyd výnosy podnikarclškÉ ainnosti dobrcvolnčho svazkuobci.
d) lcuěžni olcráce. týkajici sť sdrurqlidr ploíiedkú lynaklúd ých nq základě

§mlouvy lh.zi d!,čnn rcbo licc ú?cn!|ini celky. mcbo n zálladé filouv, §jinými
právnickýni nebó l',vzic(ými úobanli,

o fiiančniopsacc, !ýkajiťisccizichzdn)iů Vť snrrsLu FnivDi.lr pfodnisú o úócLnicrvi,
l) hošpodatcni a Dlklldáni s Deslicdty poskýnutými ZNámdĎiho fondu ! sdalšimi

postřcdky zc ahnniči póskrhnliTi n. Zilládč nPi.litodnich §nluÝ
d vyúelovóni a vrpotÁdáni linuněnich vrahů ke slátnin[ rozpóčtu. krozDoólům krliú.

li @,+óčlúnr obci, kjinýn rozpočlúm. kc stlitnim fondúm. k dalšiD o$bárn.

Ptcdnůcm Piezkoumáni výrul.du s stamvcnin § 2 .dý 2 žákóna č, 42o,20o4 §b j9!

a) nakládnni ! hóspddaicni s m.jek m v. ll6hiclvi dobfuÝolnéhó !Ýú&u ob€i.
b) natládáni . hospodaieni § n.j.&cm slltu, s nimž ho§Fxliti dób.ólolný svect obci,
c) /ádáVáni { Uskulcčňoláni veiej|ýclr zakúrck, svýjimkou úkonů i poílpú

př.ÁounlaDých orgán€n dohldtu podle ákoná č. I]7/2006 sb.. o vcřejných
zakázklich. \c znčni po7ičj§ich Diedpisú.

d) sta!Poh]cdáÝek i /vazki trnakládánis nini,
e) ručeni zá z]!,l(y tlzických l práuickich osob.
f) astavovóni nolilých a nemofn)'ch !čťi te pb§pčch telí.h o$b.
g) 7řil.vdni věcný.h bicmcn l filjetku dobrovolnóho sYlzkuob.í.
h),ičctDiclvi lcdené dobrololDým sv.Zkcn] obci



lll, ltt,DDlsK^ PŘi7-KoUlltŇ\i llo§loD^Řr:Ní
)'hdmčl piczkounráni Ndlc u§tánorc § ] zákona ! 420/2004 sb (!il bod Il, li{o zpflivy)

a) dodržoviinj povjinoíi §dnov.n)'ťh 7rl!§nnni pniv|imi picdpjsy,
b] soutadu hospodrt€n i s ii Mčo ini pro§l ill]k] Ýť sro\ n:ini s ru7,poč lc nr,

c) dodržcoiúaelu posLylnuli dokc. ncbo návlaha íinaňeni Ýýpomocid podňíiekjejich

d) Ňcnó J lormihrisprjlNsti dokl,dů o přL.Áouíá\.n!ch opcncich,

Pírvnilledpis! použiléPň ltťZkouDlini hosPodaiqli pok!'vajici výšc uledorá hlcdiskajsou
ltde J- ť přilozc Á. tkrájeNdilnol suĎás lčloZpní\}.

lv. DxFNovÁNi oDPovlrDNos,ri
za hos!,odaicni. ktcra bJld liedmčten piczkouijáui ! 7: jeho nbrarcni v účeinich a
finaněníct v]'l!1cch.jc odpo!čdný § Ulámi ol_!án dob,oťolného s2zku obci,

N,ši úlohou jc. na žllrdě pro\9dcDúho picÁounjáDi hoslodaicnj, lydal 4rrrvu o výslcdk!
ptc^oum'ni hospod túni Piczkoumini hospodařctrijsnc prc\fdli vrclladu 9 zátoĎcnj č
q3/200q sb,, o audilórech o 7nrčnč něklťDl.h ZtikonLi. vc 7nčni oozdějiiuh přdpisú,
{dnoBkl'n ílndJidc č. 5: J dJl§imi rclcfanLnnDi Přcpis), vldinj'ni KomoruU ,Udilor]
('eska rcpubliky a suslúov.Dimi § ], ]. l0 3 l7 ód§l 2 2úkona č 420/]004 sb, vsouládu
stnno liedi§} jsnrc Povn li dódr)ordl clilké nohrl a Dídánovdt a Pn)!éí pl.^oujníni
hospodíieni t!t. abcnom /iskali o,nc7.nou iisiolu. 7ói nospodnřcni dobbvolného s\aztu
obcí.icv soulad! s hlcdisky atczkounjtini hospodaiuni (!jl bod IIl,lato Zprdlr),

v, tÁMcovÝ Rozs^t| t,RA(]i
la účcl.n fykonioi piczkounáli hospo<lJi.ni dóbm\olného $,.2lu .bci byt, pourity
po§upy le shřonrdčni doí cčných a vhodnýlh dúkazniťn ini)nnaci ly1o lostupy isou
sVlD e,sancú nrcn§l než u zakúZk,Y Doskytujili piijniicnou .iútolu a jsou audiloren
.pli*o!án) ní zákhdč jeho odbonÉho úndku $etnč §,hodnoeni izilt výáaú ých
(nr.tc iilnich) ohyb a D.dosl!(kťL,l'tivyhódno.o!óniÉchto rizikluditor bcre v úvahu vnilini
koniblíi srsth dobrorol,úlD suzku obci, Použilé poslup} áhmdji !ýbčlo!ý zpú§ob
šciřcni l význJňnosi (Dat€rií|ilu) jcdnotlivý.h skut čnoýi.

vl, ZÁvl']RZl,RÁvt (r\í§1,1,|)kl PŘr7K(,l MÁNi H()§Pi,lr^Řt:\i

l

lJjli.lřcni k solkkhl harfuluřOli s hl!.lisb ?í!:ko|htblí h.:ř aiť,i
Nc záklldě núni íróvťdcnóho otťrkouníni húšlDdnřcli dobrovolnúho svlzku
obci z{jmovóho sdruicni Frj,ltaDhko_B.sktdt jlmc nť,jilrili ríd.ou skulÉanoll,
kl.ri b} nás vldla k niosvčdčcni, ž0 přczkounáv nó hospod!řcni .0ni v. }ic.h
vl'r!ňných (nElc.iálnicl,) ohldcch ť souldu Jhlcdi9&y piczkouíini
hospod!řlíi urtdenýn,i ť bodó lll, lólo zpilvy.

ljj.fulřc|i ohlcl,|i .h),h l lfuloýalk
likon Ď, 420/2004 sb, o třczkouúílini hospodařeni úzcmnich sumospríýných celkú
a{]obmhlných s!ťků obci, vť zněni pozd!,i§lch piťdpisú. slanovi, abychom vc zprávě
ulcdli Zjvú Dodlc í no\cni § l0 orlsl 2 Dism, d) á odst, ] cilovmého ákona, 'lolo
ú§tJnoVUi !yž dujc. lbychon !e sÝú 7]Iívé o Výslcdk! pie^oumíni hosp.díieni



uvcdli. Zda Pij piczkounráni hospodaicni bylt zjišlěny chyby a ncdos1llky a včem
případnč sňéiv;ly, a to bez ohlcdú ná jcjich Ýý,nanno§l (natcialitrL) a.iejiclr vzúb
k hospod!řeni dobDlolnúho svžku olrcjjako celku,
Při pi.zkounáni hospoij!řeni svlzku obci Zíjno!ó sdr!žcni Fďdl,ntsko-Boskydy
za řOtr 2015 jsne n.zjŇtili žndnó chyby a ncdostltk!.

(: UPó.afiéhi ka Přfuadná |jzika
Rrikn, kleni Dymohl, nit negítiÝni dopad íl ho§podařgni sv,zku obcizájDoÝó
§družfii Frýdlanlsko,BBkydy v b dou.nosli, l.byla 7,jištěnr.

Iodíl ?ahlldl^'ck a z.lýazku ,o l ožPočlu l:L7",liho cclfu a ?allil .aýawného hfujclk!
nor!lk rah nílj.tkú li:. |rího c!!ku

Podíl nohldIv.k n. rOzpočtu

VýF&( pód,ltr pohkdávck m roq!!!u

POdll7l+r!úcho nir(tAu nr t.lko\ťm majcílu

..|. "]]!!4!!]: 
,*'!r !ij!!|-

J nréno a ptú mcn i aud iiora, klerý lypraoo val zprávu
jnéncnr auditoNkó sPolcčnosti: lna Pavla scidloVá

Vy,rc,.ii mirúu Pro !!T4!$a4r.]9
Výpoěd Poqi!r9!q!9!o! !]!j9lj]] G mlkovón P!

vIL DÁLŠi INFoRM^CE

st,noyŇko sv,zku obci k návrhu zpriťy o týslcdku Přukouniíl hospod!řcni
Piilohou té(o zprály o výslcdciclr pb/nounáni lrospodařcni jc, ý souladu s usffovcnim § ?
odst. l písjn, i) zákona 420/200,1 sb,, i pisemné slaloviskó dobroÝolného suzku óbci k
n áv rln, zprávy o !ýs ledk u pi.zko unáni h osPodařeni,

vyhoioleno dne l ],20]6

Názc! aud itolské spo l.č nosli ] Moravs koslczský aud il, s,r o, C.&
ý,/



zpráva PoJednáfu * sEuÉmlF o€átrm $áz}u obci Záirové §druál kýdlúlsto-

B€slydy dne I.],20I6,

zpráva !l.diú st tútómimu oiBinu ýžku obci zájmové šd ženi Fďdlúrsko-B*kydy dne

l.],20l6

/4z"-, /r.4!'-'?



PřOoty ,+rlr1 o w.bdlo Překo!íli.i boapod.ř.ní|

Ptllobn Á Plchlcd pÉvnich plcdpisú. Fjiclž soulad s přczkoWávaíýn bo.podaicnín
aldnoí o!člil

Pňloná B scznah pl.zkomáv.ných pís.nnosti

Ptlloha c sunovjslo slatlíiim|ho orgánu dohtoýolného ýMh obcl zajnové dndoi
Fýdhnbko.Bcskydy dle požádavku uštanoÝenl §7 odst, l pi9m. D zakona
č. 4202004 sb,

Pliloha D ljaetni zivěrka. k9!ou tvoii rozvaba, Ýýku zislš a ztróly. přiloha, plehl.d o
p.něžíich l@icL př.hlcd o áÉnich vlalniho kapfuilu

Pllloha! Finunčni výklz (přchled ťo hodnoceni plněni rozpočtu územnicb
mo§pávných ceu(t a dobovoliých sv.žků obd);



Přchleíl Driv.ich ořldDisů. § niDřtuditor ! Dřukoumávaíóho ho§íod!řeni ověřil
!!!lr4

Pti píoÝáděni ptc7kounnni hospodařuni audilor lo§uzuje sólhd nejnúnč bóspodílcni §

nbl(]ujrchl pE\n,nn tln,dF,) ínfi 
^ii 

h \).,Jlim, uqúo\ťn,mj,

/ Zúkón n č 420/2Ll)4 sb,. o Pttzkoumáv:ini hospod*.ni úZemni.b Mm6pinrných cclků
a dubm\olnich nJ\ť. b.l, \ť /lcl, nnloir§|.h rhdp|,i,

> Vyhlótko! ! 449/200q Sb, o zpú§obu, lcnjnNb ! Iozšahu údajů piedkládan)'ch p.o
hodnc€ni ptftni sllilňiho ro4Dčlu. N7nočlú slál.icl londů. rozpočtú úzcmnich
sEmospnivni3h colků, roupočlú dobroýolných svuků obci a fuzpoalú RegionáInich lad
rcgjónú $!držnoíi. !l znčni pozdéjši.h plq]pisú. klcú pruÝódi něklcrá uslanov.íi
ákon! č, 213/2000 sb, o rcZpoůk\iah pralidlcch a o 7hěnč n klúých §ouviséjici.h
alú|L llo/po.1.{. plJ\,oLj, tt, /no,, p!/di( cl !icdn,..],

i 7ikonem ě,250/200 sb. . rozpočioli.h pravnllech L]7.ňnich lozpoélri, v. znčňi
pozd,:jšicn piedpisú n $uligjicnDi pío!údúcnni pílilnůbi předpis!]

- Dhláškouč 32]/2002 sb..o ozpoalo!é sklddbě, ýe 4čtri Nzdčjšich picdpisů.

> Zá&oncm ó 5ó:j/l99l sb. o účclnicili. ve 7néni pó,dčjtich přťdpisú. a so viýjicini
p.óÝiděcimi púunni Dřcdnis}:

- vynláškouč 4]0/2009sb.kt.Mscpro!Áděiinókicriu§ianovenízilonič,56i]/l9rI
sb. ó účctniclvi.lc zjéni Pz(lčjšich Přcdpi§ú. pro někfuíé vybmó účclnijcdnolky,

- vyhláškou č, ]3]/2009 sb. o účchich zázDaNcťh v iechnickó lornrč vrbí.ných
úúehi.h jc.líótek ! jejich předilá.i do cenúálniho srslčnu úč€tnich iDlomfui sláiu !
o Dožíldlcich na lccnnioké a sjnišcné fonny účcllich Záznamn (Mhniokn q,hláška o
účchich ázmmcclt).

- čcskýn]i účťurinri íandlrdy |'o někicró vybbnó ťÉetni j.dDótkr. kt.r( ýedou
ú,:chicl\i Podle vyhláaky č. 4l0/2009 sb,.

> 7rkoneň č l]]&/2000 sb,. o ob.i.h. \t zněni pozdčjšich piedpisú. vc zŇni Po7nějšich
piedPisú. ncbo Zíkonťm č l]l/2000 sb. o hlavnin měslč Pnzc, vc ačni pozdčjšíťh

; zákoncnrč. l]7/200ó sb,, o VeiciDých aká7litich. vc ZnčniPózdéišich přcdpisú.

]- ákon m č, 2.13/2000 sb,. o íJzpočlovén uni.ni Y}'no§n íčkterých dlni ú7ťmi.h
saóo§prálnýD ťclkůn . něklclýfi sláhim lhndih (ákon o rozpočLovém urdcni dani).
\e zněni lozdějšich přldpi§n.

> Mii/.DiD vlád! č. 564/2006 sb.. o Plalových pomčíccb zánrěstnlncú vc vďcjnýclr
sIužbnchasprá\č, Ý. zněni po,,dlišich pi.ňinj. D@vádčiicí něllmi lsbol.ni Zákona č,
]o: 2000 sb, /jlonll p,áť., te/ncnj F/déjrLn Éc.pFi



PřilohaB

scnrn Dřezkounávaných Di§cmnosti

l, Rozooc;vý r,yhleJ na obdob,20l6_20l3
2 sch;jknJ púvodnl bzpoóel na íok 20l\
3, zněny ózpočiuv roce20]5 4změny
c Vvk:l Fln 2_12M a loL 20l5
l ;íň,ji ;" ;;,;;, ;r,.prlů zrczoocru, iej,,h {hvdlen l"dou, 

'.licl,

6. Pótyby na účtu 5r2

2. Dotocc ze štátni}o íozDočlu,od křljů.obci
7. Pohyby nu účtu 672

l N,t(ládtniahosoodař(ntrmajť|k€n-'l'"Ži,:i')-ir)Iilitrl;;it,ao'tlcrin,"rrurllr,2,o,<t\šechló^dho\\c\u,lů

9, Pr;úslk! a úbyl[yma]eLlu V rcoe 20l5
l 0. zápišy z rady z! rok 20I 5

4, Pobtcd]iýky a zát azl'y
l l livenbil2ce Dohlcda\ek d Zvaků
] 2, Ziphy z rady ;a rok 20 l5

5. Ruč.ni2' záýlzky jiných o§ob
13, Zrpisy z iady zamk 20l5

l4, zápisy z iady 2arck 20]5

l 5. obratová piedvaha k 3l . l2 20] 5
llí t''čioví io7Jrh za rok 2015
i;, il;,í,i;;;;.ků;,iá,, piilol', pl€hled o peněžíich tocich, plehled o děnách

v lGtniho k ap itálu
l8 výlny z běžnýcb ílětů k ]1,12.20l5
19. vnitini účetni doklady
20, Falfury plljaté a vydmé za l2/2al5 a l E0l'6

&"42q



za fu ýé, dfu žeít F rýd ldl !ko- 8é !M)l !é : 69 6 0 9 9 2 6,

ý d.n rý Frruladra /úir orrŇtc, Nóňéďí ap. 3, PsČ 739l l

Monvtlo,Ló|ý rldlq r..o.
Čr. lrsií 3o5vt
7o2 0o olhve 2

v. Fdtllsla .rd oírwjci dň L],n)t 6

sr.Nful(o sEnírirnihó fuí k nóYrtu fuíw 6 !nď hánl lBoodrtÉnl

K ndwhu adý, o ntezl@rrúrt h@po.a.al ,a rc* 20L heňáh připoňlnhr.

z&.<_?:,á3-
podpi. .t luéííítF organú


