Závérečný
účet
DSo Loučkaza rok2018

Udaje o plněnírozpočtupříjmůa ýdajů a o dalšíchfinaněníchoperacíchv plnémčlenění
podle rozpočtové
skladbyjsou obsaženyvpÍíIozeč. 1 a 2 ajsou knahlédnutí
na obecním
uřaduu účetní
uřadu (výkazFIN 2-12, rozborčerptání
příjmůa výdajů).

Zůstatkyúčtů
k 31. |2.2018
Záůdadnííčet
Českánárodní banka

stav k 31.12.2018
stav k 31.12.2018

6 873,70Kč
568,86Kč

Zpráva o výsledku hospodďení obce za rok 2018 byla provedena Krajským úřadem
Moravskoslezského
kraje ostravakontrolorem
Ing.MartinemHejdukempověřeníčíslo61510312017
dne 1.4.2019.
Závěr zprávy
Na zríkladěprovedeného
přezkoumrání
hospodďení(uzemníhocelku) DSo Loučkanebyly dle
2
a
zák.
3
č.42012004
Sb. za rok 2018 nebyly dle $ 10 odst. 3 písm.a) zjištěnychyby
$
a nedostatky.
Plné znění zprál',ryo provedenémpřezkoumaníhospodďeníobce zarok 2018 je přílohou
kzávěreěnémuúětu.

Y Zátoru..23.05.20|9
Vypracovďa: Lenka Skřivránková

Ing. Salome Sýkorová
předsedkyně svazku
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ápráva
o výsledku přezkoumáníhospodařenídobrovolnéhosvazku
obcí
Loučka,Ičl 75114275 za rok 2018
Na základěp.rsemné
žádosti
ze dne28. 6. 2018proved|a
kontrolní
skupinave složení:

dne 1. 4. z0t9 přezkoumání
hospodaření
dobrovolného
svazkuobcíkdatu 31. L2.2oL8,místemprovedení
přezkoumání
hospodaření
bylobecníúřadZátor.
jímžbylopřezkoumání
Kontrolní
úkon,
zahájeno:
- doručení
oznámení
o zahájení
přezkoumání
hospodařen
íza rok2018dne25. 10.2018.
Pos|ední
kontrolní
úkonpředcházející
vyhotovení
zprávy:
- rekapitulace
provedeného
přezkoumání
se zástupcidobrovo|ného
svazkuobcídne 1. 4.

2019.

Zástupcidobrovolného.
svazkuobcípřítomnipři rea|izacipřezkoumání
hospodaření:
- Ing.Sa|omeSýkorová,předsedkyně
- LenkaSkřivánková,účetní

Pťezkoumání
hospodařenídobrovolného
svazku obcíza rok 2018 by|o provedenov rozsahustanoveném
zákonemč.420lzoa4Sb.,opřezkoumáváníhospodaření
územních
samosprávných
ce|kůa dobrovo|ných
wazkůobcí,ve zněníFozdějších
předpisů(dá|ejen zákonč. 4za/zao4Sb.)a v návaznostina
přezkoumání
dí|čí
hospodaření
vykonané
dne6. tl. 2018kontrolní
skupinouve složení:
- Ing.MartinHajduk

l'la t*<il1 .jsnx; svs i.irr: t:il.iillrilert.i!n

lcl, jí,ti {i]] Ž]]
Í:x:j95 ír1l |']Ú
|I)D$:llxtih>sl]

,l{.. ;08'bó9]

ihrl (řť]li a í:U.liil

$**|irrriri slr:^icui:(''usi,rspr,iir..Jua.; :, cei:ttliia1):r1lr
D]L:: L.Z7(}li'{r69]
č' rič|li:lAÍ0í'7ti].1!il'}E{ji}
l ) ř c r l i r í h o r l i l 1 . . ' , í ' . s t ' . ( } i } . ] ?t' :t .) r0. r ] l r . t o i i - i . i v ; : l t i j ( . r 0 0 . l 3 ( l i )

G) ť$G) ftJ R) ř\) ťt}G}G) ffi
www.mskcz

Q.:

MSK 42BBB/20I9

Sp.zn.: KeN/zO23s/2018/Sam

A.3 Podílypohledávelt,závazkŮ a zastavenéhornajetku
ple předloŽených
výkazŮ|zekonstalovat,
že
. podílpohledávek na rozpočtusvazku obcí
(celková hodnota dlouhodobýchpoh|edávekčinila
Kčo'oo)
. podílzávazků na rozpočtuwazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých závazků činitaKč
Qoo)
. podílzastavenéhomajetku na ce|kovém
maJeUtusvazku obcí

22142o/o

oroo olo
oroo olo

A.4 Rozpočtováodpovědnost svazkq obcí
.

podí!dluhu k průměrupřjmů za poslední4 rozpočtové
roky

oroo olo

a.-riUe!í a p|něníopatření nápravě chyb
, a nedostatkůzjištěných
J.
přÍpřezkoumáníhospodaření
za rok 2oL7
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za
rok 2oL7 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, neby|wazek obcípovinen přijmout opatřeník nápravě.

Dle informacíposkytnuých zástupci svazku obcív přezkoumávanémobdobí
svazek obcí:
. neuskutečnil
finanční
operace,
se tvorbya použití
peněžních
ýkající
fondfi,
.
.
.
.
.

neúčtoval
o nákladecha výnosechpodnikatelské
činnosti,
neuskutečnil
peněžní
operace,ýkajícíse sdružených
prostředků
a cízích
zdrojů,
nehospodaři|s prostředky poskytnuými z Národníhofondu a s da|šímiprostfudky
ze zahraničí
poskytnuýmina zák|aděmezinárodních
sm|uv,
nevyúčtova|
a nevypořádalfinančnírrztany
ke státnímurozpočtu,
k rozpočtům
krajů,k rozpočtům
obci
k jinýmrozpočtům,
ke státnírnfondůma k da|ším
osobám,
neručÍl
za závazkyf,aickýcha právnichých
osob,
nezastavi|
majetekve wémvlastnictví
ve prospěchtřetíchosob,
nezřídi|
věcnébřemenok majetkuve svémv|astnictví.

V této zprávě jsou zapracoványvýs|edkywedené v zápisu o
přezkoumáníhospodaření
ýs|edkudílčího
i ýsledky konečného
přezkoumání
dí|čího
hospodaření
wazkuobcí.
Zprávanevylučuje
dalšíkontro|ní
jinýchkontro|ních
zjištění
orgánů.
Všechny
zapů;čené
dokumenýbylysvazkuobcívráceny.
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Tato zpráva o výs|edku přezkoumánÍ hospodaření je zároveň
návrhem zprárry o výsledku
přezkoumáníhospodařenía konečnýmzněním zprávy se stává případě.
v
žesvazek obcí newržije
možnostipodat písemnéstanovisko dle $ 6 odst. 1 písm.d) zákona
č.42ol2oo4 sb.
Sta novisko se doručujekontrolorovi pověřenému řízením
|řezro umání.
Zástupci svazku obcí prohlašuj|že poskyt|i pravdivéa úp|néínformace
o předmětu přezkoumání
a o oko|nostech
vaahujících
se k němu.

Ing. Maftin Hajduk,
kontro|or pověřený řízeníln

podepsánouznávaným
elektronlclcým
podpisem

Seznam před|oženýchdok|adů:
. rozpďet na rok 2018včetnědoktadů
o areřejněnína internetoyých
stránkáchč|enslcých
obci usnesení
ze zasedání40. valnéhromadykonanédne 20' 11. 2017 (č. L04tfi!a17),
návrh rozpočtu
včetně
dokladů
o aleřejněnína úředních
deskacha internetoýh stránkachčlenskýcí
obcí,
- rozpočtové
opatřeníč. 1 včetnědok|adr3
o zveře;něnína ínternetovýctr
suánkách č|enslcých
obcí,
usnesení
ze zasedání
41.valnéhromadykonanédne?7.6. 2018(č.108706/018),
. rozpočtové
opatřeníč' 2 včetnědokladr]o zveřejněnína intemetovýchstránkachčlens|cých
obcí,
usnesení
ze zasedání
42.va\né
hromadykonané
dne18.12.2018(č.||.LlL2|ot8|,
- závěrečný
ú&t za rok 2017 včetnědok|adů
o zveřejněnína internetových
stránkáchčlenských
obci
usnesení
ze zasedání
41. valnéhromadykonané
dne 27. 6. 2018(č'109/06/018),
návrhzávěrečného
včetnědok|adů
účtu
o areřejněnína úřednírrh
deskácha internetových
stránkách
členských
obcí,
- zápisz jednánírevizníkomiseze
dne 9. 1. 2018,
- účetní
závěrkak 31. 12. 2017,usnesení
ze zasedaní
41. vatnéhromadykonanédne 27.5. 2018
(č.109l06l01s)'
- písemnosti
k inventarizaci
majetkua závazkůprovedené
k 31. 12. 2018včetněinventarizačn
í zpravy
ze dneZL. LZAtg,
. výlraz pro hodnocení
p|nění
rozpočtu
Fin2.12Mk 30. 9. 2ot8,
- výV"az
pro hodnocení
plněnírozpočtu
Fin2.12Mk 31. 12.2018,
- ýkaz ziskua ztráý k 30. 9. 2018,
. v'ýkazziskua ztrátyk 31. 12. 2o1B,
- tozvahak 30.9. 2018včetně
pří|ohy,
. rozvahak 31. 12.2018včetněpřílohy,
. účetní
dok|adyč. 1803-ooo008ze dne 8. 3' 2018, č. 1803-oo001oze dne
13. 3. 2018
a č.1803-000013
ze dne 15.3. 2018(předpisyč|enslcých
přspěvků),
účetnÍ
doklady č. 18.8o1-0o0o7ze dne 8. 3. áora, e. 18.801-00008
ze dne 13. 3, 2018
a č.18.801-00010
ze dne 15.3. 2018(úhrady
členských
příspěvků).
. účetnídoklady
. č.1803-000005
č' 18o3-o0ooo3
ze dne20. 3. 2018(předpísy
vydanýchfaktur),
. účetní
dok|adyč.18-801-00011
a č. 18.Bo1-0o012
ze dne 23. 3. 2018a č. 18-s01-ooo15
ze dne
18.4. 2018(úhrady
vydanýchfaktur),
- účetnídoktady
č.18o3-ooo001
ze dne8. 3. 2018,č.18o4-oooo02
ze dne 27.4,zoLl,č. 18o5.ooo001
ze dne4. 5. 2018a č.1807.000001
ze dne 25.7, zoh}(předpisydoš|ých
faktur),
- účetní
dokladyč. 18.801-00009
ze dne 14. l. zois, č. 18.801-00016
ze dne 27, 4. 2o7B,
č.18-801.00018
ze dne 11.5. 2018a č.18-801-00023
ze dne27.7.2017(úhrady
doš|ých
faktur).
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Předměternpřezkoumáníhospodařeníby|o
v sou|adus $ 2 zákona č.42ol2o04 Sb.:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

plněnípřfimůa výdajůrozpočtu
včetněpeněžních
operací,
se rozpočtoraých
ýkajících
prostředků,
finanční
operace'ýkajícíse tvorbya použití
peněžntnfondů,
nák|adya rr'ýnosy
podnikate|ské
činnosti
svazkuobcí,
peněžníopeřace,
prostředků,
ýkajícísesdružených
finanční
operace,týkající
se cizíchzdrojů,
hospodařenía nakládánís prostřed-kyposkytnuými
z Národníhofondu a s da|šímiprostředky
ze zahraničí
poskytnuýmina záktaděmezinároáních
smluv,
vyúčtovánía
vypořádánífinančních
yztahůke státnímurozpočtu,
k rozpočtům
krajÚ,k rozpočtům
obcí,
k jinýmrozpočtům,
ke státnímfondům
a k dalším
o,oua',
nakládání
a hospodaření
s majetkemve v|astnictví
svazkuobci
nakládání
a hospod.aření
s majetkemstátu,s nimžrrospoiaříwazek obcí,
zadáváníauskutečňováníverá;ny*
zakázek,
stavpohledáveka závazkŮa nakládání
s nÍmi,
ručení
za závazkyfiaicloýcha právnic|cýcn
oso4
zastavování
mov*'ých
a nemovřt'ich
věcÍve proipěctrtřetíchosob,
zřizování
věcnýchbřemenk majetkusvazkuobcí
Účetnicwí
vďené svazkemobcí,
ověřovánípoměrudtuhuÚzemního
cetkuk průměru
jeho přfimůza pos|ední
4 rozpočtované
roky.

Předmět přezkoumáníhospodařeníby| ověřen
.
.

z h|ediska:

dodržování
povinnostístanovenýchzvtáštnímí
právnímipředpisy, zejménapředpisy o finančním
hospodaření
svazkůobcí,o hospodaření
s Jejichmajetkem,o účetnicví
a-oodměňovánl
souladuhospodaření
s finančními
prostředkyve srovnánís rozpočtem,
dodržení
poskytnuté
účelu
dotacenebonáviatnéfinanční
jejÍchpoužití,
ýpomoci a podmínek
věcnéa formálnísprávnostidokladů
o přezkoumávanýcrr
operacích.

ffffifi,ďi"měty

přezkoumání
byý ověřenyna písemnostech
uvedených
V,,Seznamu
před|ožených

A. Závěr přezkoumáníhospodařeníza rok 2018
A.1 Při přezkoumáníhospodařenídle
.

s 2 a 5 3 zákona č, 42al2oa4 sb.

nebyly d|e s lo odst. 3 písm.a) 4ištěny chyby a
nedostatky.

A.2ldentifikace rizik vyptývajícíchze zjištěníuvedených
ve zprávě
.

při přezkoumání hospodařeníza rok 20t8
nebyta zjištěna rizika, která by mohla mít
negativnídopad na hospodařenÍsvazku oÉcív budoucnosti.
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Seznam použitýchprávnícha Jiných předpisů:

{

1. zákon č. 128/2ooo sb., o obcích(obecnízřízen),
ve zněnípozdějších
předpisů(dále jeri zakon
č.12sl2000sb.),
2. zákon č,25o|zooo sb., o rozpočtových
pravid|ech
územních
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů
(dálejen zákonč.250/2ooosb.),
3. zákon č. 2rs/20oo sb.' o rozpočtových
pravíd|ech
a o změně někeých souvisejících
předpisů
(rozpočtová
pravidla),ve zněnípozdějších
předpisů
(dálejen zákonč.zrglzóoo sb.),
4. zákon č.563/1991 sb., o účetníctví,
ve zněnípo.ocisn.npředpisů(dálejen zatone. 563/1991
sb.),
5' ryhláška č.41ol2oo9 sb., kterouse provadějí-něKerá
ustanoveniákona č.553/1991sb.,
o účetnictví,
ve zněnípozdějšrch
předpisů,pro některévybranéÚčetní
jednotky(dálejen vyh|áška
č.41012009
sb.),
6. vyhláška č.slzot4 Sb., o způsobu.
termínech
a rozsahuúdajů
předk|ádaných
prohodnocení
plnění
státního rozpočtu,rozpočtůstatníchfond0, rozpočtů
územníchsamosprávn,ých
celkg, rozpo&ů
dobrovolnýchsvazkůobcí a rozpočtů
Reglonálnírhrad regionůsoudržnosti(dále jen vyhÉška
č.5/2014sb.),
7. českéúčetní
standardy pro některévybranéúčetníjednotky,
kterévedouúčetnictví
pod|evyh|ášky
č'
Sb.,
ve zněnípozdějších
předpisů
(dá|ejen čes[J.ič"tni,tundardy),
1'9l2a09
8. vyhláška č.szslzoo2 sb., o rozpočtové
sk|adbě,ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen vyhláška
č'.32312002
sb.),
9' zákon č.23I2aI7 Sb., o pravidlechrozpočtové
odpovfunosti(dá|ejen zákonč. 23l2o17sb,),
10' zákon č.25I2oť7Sb., o sběruvybraných
Údajůpro úče|y
monitorování
a ffzení
veřejnýďr
financ[ve znění
pozdějších
předpisú
(dá|ejen zákonč.25/2a!7sb.),
11. zákon č,,34|2oL6 sb.' o zadáváníveřejných
zakázek(dálejenzákonč. L34lzo16sb,),
12. zákon č' 26212006 Sb., zákoník práce, ve zn8ní pozdějších
předpisů(dáte jen ákon
č.262/2006sb.),
13. zákon č.s9/2012 Sb., občanshý
(dálejen zákonč.89/2012sb.),
zákoník
14. zíkon č"golzotz Sb., o obchodních
společnostech
a družstvech
(zákono obchodních
korporacích)
(dálejenzákonč.9o/2o12
sb.),
15. ttyh|áškač,z7olzoto sb., o inventarizaci
majetkua závazků(dálejen vyhláškač.27ol2o1osb.),
16' ryhláška č,.zzai2a13 sb.' o požadavcích
na schvalováníúčetnhh
závěrek někter,ých
vybraných
jednotek(dálejen vyhláškač.22ol2o13sb.),
účetních
17. zákon č-'34otzot5 sb'' o zvláštních
podmínkách
účinnosti
někter'ých
sm|uv,uveřejňování
těchto
sm|uva o registrusm|uv(zákono registrusm|uv)(dálejen zákon g+ó/zors
č.
sn.),
18. stanol4rsvazku obcía da|šívnitřní předpisy.
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