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Koméntář k záVěrečnémuúčturoku 2015
áimového sdružéniFŇdlántsko_Béskvdv.
Náměstí 3. FŇdlant nad o9travici, 739 1 1. 1čo: 69609926

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

Piedsedkyně záimového sdružení F.ýdlantsko-Beskydy vydala plán inveniurna rok
2o15včelně inventarzačníkomisépío píovedení inventaliu ce majetku zájmového
sdluženl Fíýdláiisko Beskydy V íoce 2015 dle směrnice č,1/2011 o invenializaci,
- hmotného a nehínohéhomajetku k 31.12,2015

_íinánčnlho majetku k 31 12.2015
_

póhledáVeka záVázků k 31.]2 2015

zjištěnéstavybylyodsouh]asenys účetnievidenciíozdi]y.ebyyz]]šlěny

íoN 2a15 byly tvořeny čleiskýínipřlspěvky 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.

za

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 Édohodu o pÉvedeni
práce, á!dit, materiál, poPlalky, služby, §]užby pošt á peněžnich ústavÚ aPod. V částc€
1 254 523,-

Bú
zů§tabk ná běžnémúčfua Profi sponclm účtučinil 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 sdluženíFrydlaňtsko-Be§kydY z.
první pololetí 2015 v tis, Kč

Kč]

2 21],6

5l
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31.12.2015
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i
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úč.t

424 a73,11
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739ll FŇdlant

nád

ostnvi.i

Inventarizačnízpráva
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 členůiívents.iz,čníkomi$

Píoškoleniinvenlarizačni komise proběh]o vbudově Městského úřadu ve
Fďdlan(u íad osú.vicídne 30,I1,20I5. Doložcna prc73nčnili§fina.
3.P.ůběh inventaři?ácc
lnvenlarizac€ byla
Inventariz.ce byla
lnvenťarizace byla
lnventari2ac€ byla

pmýedena ke dni ] l,l2.20l5
zahájem dn€ a. l .20l ó
ukončena dne 26,],20l6
PrcÝedena komisi Ýe složení:

IDvent.rizáčni komis.I

Přcdseda inventámi komise: Ing. Mi]an vaněk /šarostka obce Psiruži/
clen:nvenL;mi
Zdenék Kuoalx
obce Lholka,/
"la]osla

komisc:

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 účetnictvia 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 FďdlantskoBeskydy.

,/aZ-* /:; ,- -
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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 Č6kéEpublily. 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 Poždějšichpfupisů
(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
piedsedkrnů svazku obcí plniRNDi llclcna l'.šaiovii

^UdilúBlá

..úz€nm í elck..)]

snokčtrosl: Mofulškosk^klt !údií,..ř.o., č, op.ivíéni523

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
,|nónd osob provódčjicich

\,1Ňn

l\ř/LolTlnl

\

qdlť.La^LúhJl DJ.Jn,

olnřounú obdobi: rok

'0l5.

nJJ

UJúLi!i

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.účlupodlc § 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 íozFočfuvčclně penóžnlch op.rlci,lýkajicich

s

rczpočlových

š troóy á,Fužili penéžnicb loídú.
podnikarclškÉ
nakladyd výnosy
ainnosti dobrcvolnčho svazkuobci.

bJ fiúančnioleíc.lýkajici

o

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

o
l)
d

právnickýni nebó l',vzic(ými úobanli,

fiiančniopsacc, !ýkajiťisccizichzdn)iůVť snrrsLu FnivDi.lr pfodnisú o úócLnicrvi,
hošpodatcni a Dlklldáni s Deslicdty poskýnutými ZNámdĎiho fondu ! sdalšimi
postřcdky zc ahnniči póskrhnliTi n. Zilládč nPi.litodnich §nluÝ
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 úkonůi 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 !čťite 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 účeinicha
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 7nrčnčněklťDl.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)!éípl.^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.nfykonioi 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, Použiléposlup} 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

lJjli.lřcni k solkkhl harfuluřOli s hl!.lisb ?í!:ko|htblí h.:ř aiť,i
Nc záklldě núni íróvťdcnóho otťrkounínihúšlDdnřcli 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.
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Iodíl ?ahlldl^'ck a z.lýazku ,o l ožPočlul:L7",liho cclfu
nor!lk rah nílj.tkú li:. |rího c!!ku

a

?allil .aýawného hfujclk!

Podíl nohldIv.k n. rOzpočtu

VýF&(

pód,ltr pohkdávck m

roq!!!u

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

!ij!!|"]]!!4!!]:
Vy,rc,.ii mirúu Pro !!T4!$a4r.]9
,*'!r

Výpoěd

Poqi!r9!q!9!o!

!]!j9lj]] G mlkovón

P!

vIL DÁLŠiINFoRM^CE
st,noyŇko sv,zku obci k návrhu zpriťy o týslcdku Přukouniíl hospod!řcni
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účchicházmmcclt).

čcskýn]i účťurinriíandlrdy |'o někicró vybbnó ťÉetnij.dDótkr. kt.r( ýedou
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