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Kontaktní údaje
telefon
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585153124
585 342 19B
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www.mikroreglonlltovetsko.cz

‚

Doplňující údaje organizace
Mikroregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt v roce 2004 aje vymezen správním územím 22 obcí.
Seznam členů; Bílá Lhota, Bilsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haiovice, Cholina, Lítove!, Loučka, Loučany, Luká, Měrotín,
Mladeč, Máklo, Náměšť na Hané, OIbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.

Na rok 2017 byl valnou hromadou ČS12017 dne 213.2017 schválen rozpočet v celkovém objemu I 300735,98 Kč.
V roce 2017 byly schváleny 4. rozpočtové změny, rozpočet byl navýšeno 264 400,-Kč. z toho 200 000,-Kč činila dotace
z MMR ČR.
Do doby schválení rozpočtu se hospodaření svazku řídilo pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena valnou hromadou
Č.8120I6 ze dne 6.12.2016.
Zůstatek na účtu České spořitelny k 31.12.2017 činil 341 206,99Kč, na účtu ČNB 77,20KČ.

Obsah závěrečného učtu
I. Plněni rozpočtu příjmů
II. Plněni rozpočtu wdajů
III. Financování (zapojeni vlastních úspora cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžni fondy Informativně
-

Vl Majetek
VII. Vyúčtováni Iinančs,ich vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitMi převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondiim a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Xl. Ostatní doplňující údaje
31Ot 2016 Sb 16m26s
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Schválený m2pečol

Rowečet po snlénádl

Skutt,cst

200,00

63200,00

63513,41

1 400,00

I 400,00

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové ptrjmy
Přijaté transfery

673 425,00

873 425,00

1 073 625.00

Ph]my celkem

573 625,00

938 025,00

1138 536,41

Schválený mwm

Roipctet po ztrMd,

Skutečnost

Detailní b3is položek ce dnihovél,o W,cn(roečtowd sktaty

Příjmy z útoků (Část)
Výnosy z finančního majetku

200,00

200,00

513,41

214

200,00

200,00

513,41

21
2324

PřiJmy z vI.činn.a odvody přeb.org.s přfj.vzt
Přijaté nekapitálové přlspěky a náhrady

200,00

2141

200,00

513,41

63 000,00

63 000,00

63000,00
63 000,00

63 000,00
63000,00

232

Ostatní nedaňové příjmy

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňovi příjmy

2

Nedaňově příjmy (součet za třídu 2)

63 200,00

63513,41

31 IS
31 I

Přmy z prodosthmoLdtouhodobmajetku

1 400,00
I 400,00
1 400,00

I 400,00
1 400,00

31

Příjmy z proddlouhodob majetku (kromě drobn.)
Příjmyz prod.dlouhod.maj.a ostkap.p9mů

1 400,00

3

Kapitálové příjmy (součn třídu 3)

I 400.00

I 400,00

64 600,00

64 913,41

200000,00

200 000,00

200 000,00

200 00000

200,00

200,00

Vlastní příjmy (třída 1+2÷3)
4116
411
4121
412
4134

Ost.nelnv.přij.tra,ze státního rozpočti
Nekw.přij.transf.od vefrozpt)střední úrovně
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transLod rozpúz.úmvné

--

673 425.00

673 425,00

673 425.00

673 425,00

673 425,00

673 425,00

413

Převody z mzpočto%ých účtů
Plavaly z vlastních Iondü

41

Neinvestiční přijaté transfery

673 425,00

873 42500

1 073 625,00

4

Přijetě transfery (součet za třídu 4)

673425,00

873425,00

1 073 625,00

673 625,00

936 025,00

1 138 538,41

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

370! 20W 9h16m26s

200 200,00
200200,00
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJ Ú
Ten

Schválený mceI

flacel po miénAch

Skutncst

Běžně výdaje

1100735,98

I 365 135,96

I 224 365,20

KapiIá!ově vydaje
Výdaje celkem

1100735,98

I 365 135,98

1 224 365,20

Schválený ‘omoeI

Ro4‘atpo nt7ád,

Skurednosl

270 000,00

370 000,00
37 047,00

260 000,00

70 000,00

70 000.00

37035,50
334 082,50

Detaflni S pcloiek c1e druhovdho Vid4nfm‘tevd sklaity

5136

Knihy, učební pomůckyatisk

5137

Ovobný hmotný dlouhodobý majetek

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

513

Nákup_materiálu

340 000,00

477 047,00

5163

Služby peněžních ústavů

3 000,00

2 684,07

5167

Služby školení a vzděláváni
Služby zpracování dal

3 000,00
200 000,00

300 000,00

220 000,00

900,00
450000,00

3982,00

3 626,37

450000,00

429 530,76

756 982.00
20 000,00

655 841,20

20000,00
20 000,00
40 000,00

20000,00
40 000,00

033 900,00

I 274 029,00

15 523,50
15 523.50
I 005 447,20

5168
5169
516

5171

Nákup ostatních služeb
Nákup služeb

5175

Opravy a udržování
Pohoštěnf

517

Ostatnf nákupy

653 900,00

51

Neinvestiční nákupy a souvIsející výdaje

5345

Převody vlastním rozpočlovým ůčtům
Převody vlastním fondúm

534

200200,00
200 200,00

Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu
Platby daní a poplatků krajúm, obcím ast fond.

976,00

5365
536

Ostnelnv.trarslery jiným veřejným rozpočtům

978,00

1 978,00

53
5499

Nelnv.transiery a některá další platby rozp.
Ostatní neinv.transrery obyvatelstvu

978,00

1 978,00
17718,00

549
54

Ostatnl neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5901

Nespecifikovaná rezervy

590

5362

37 047,00

978,00
1 000,00

I 000,00
1 000.00
—-

201 200,00
17718,00

17716,00

17 713,00
17 718,00

65 857,96

17 718,00
71 410,98

Ostatní neinvestiční výdaje

65 057,98

71 410,98

59

Ostatní neinvestičnl výdaje

55 057,98

71 410,96

5

Běžně výdaje (tflda 5)

1 100 735,96

1 365 135,98

1 224 365,20

100 735,98

1 365 135,98

1 224 365,20

427 110,98-

427 110,98-

85 826,79-

I

Výdaje celkem (třĺda 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

3705.20 IB Oh 16m26s
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Krátkodobd

financování z

Schvá(eiiý m4wče1

Rcwečel po znič náth

Skuločncsl

427 110,96

427 110,96

85826,79

427 110,98

427 110,98

85825,79

tuzemska

(+)
Uhrazené splátky krákod.vydaných dluhopisů (-)
Krátkodobé pjatě půjčeně prostředky (+)
Uhrazené splátky králkod.pIij půjč.prost? (-)
Změna stavu krátkod. prosUne bank ůčtech(.44-)
Akt, krátkod. operace uzeni Ukvidity-přľjmy(÷)
Akt. krátkod. operace řízeni Hkvidity-výdaje(-)

8111
8112
6113
8114
8115
8117
8116

Krátkodobé vydané dluhopisy

FINANCOVÁNI (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

-

PaáteCnf stav k I I

Obrat

Konečný stav k 3112

Zména stavu bankovních
iičn)

Základní běžný det

427110,98

05 826,79-

341 284,19

85 826,79

Běžně účty loudů ÚSC
Déžné cičty celkem
Pokladna

427110,98

85 826,79-

341 284,19

85 826,79

Schválený m2pet

Rozpo2el po m*nádi

Skulečncst

Pečdtečnísravk II.

Obrn:

Konečný stav

Název banko,mfl,o ittu

V. PENĚŽNÍ FONDY INFORMATIVNĚ
-

Tos

Počáteční zůstatek
Přijmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financováni - třída 8

VI. MAJETEK
Název rnJelhovdho Ctlu
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby
199 770,00

hmotné movitě věci a soubory movitých věcí
celky trvatých porostů
Drobný dlouhodobý hmatný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné

199

770,00-

Pěstitelské

Oprávky k

I 257 307,40

37 047,00

Tol .00-

189 781,00

257 307,40-

37 047.00

I 294 354,40

dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám
k samoslhmot movitým věcem a souborCim hmot.mov.věcí
Oprávky k pésutelským celkům trvalých porostú
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

19

Oprávky

1

1 294 353,I0-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka

4121
4134
5346

Tni

Neinvestiční přijaté transfery od obci
Převody z rozpočtových účtů
Převody vtastnfm rozpočtovým účtům

Schválený rnwečel
673 425,00

Rozpočet po zutnách

Skutečnost

873425,00

673 425.00
200 200,00
200200.00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
3! 01.2018 9h16m26s
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UZ

Položka

text

17027
17027
17027
Ilon

4116
5136
5167
MAUl

Cstatnineinv přijatě transfery ze si rozpočtu
Knihy, učební pomůcky a tisk
Služby školení a vzdělávání

Rozpočet upr (Ptz7my)

Rowočet upr
(Výdaje)

Skutečnost (Pfsjmy)

Skutečnost (Výdaje)

200 000,00
x
x
200 000,00

z
23000000170000 00400 000.00-

200 000.00
x
x
200 000,00

z
230000.00
17000000
400 000,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkum hospodařenf za rok 2017 provedl Krajský úřad Olomouckého kraje s Wrokem: Nebyly zjištény chyby a
nedostatky.
(Zákon Č.42012004 Sbj
wz pMcha

I

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
Odpadá.

3101.2018 Wi 16m26s
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XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
9.1.2017 byla uhrazena dotační faktura na 200.000.-Kč z dotace MMR ČR přaté v roce 2016.
Mikroregion Litovelsko obdržel v roce 2017 dotaci z MMR ČR: 200 000,-Kč (Publikace Litovelsko v obrazech, propagační
materiály, a výměna zkušeností). Celkové náklady: 300 000,-Kč. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení
akce (projektu) je 1.7.2018 max.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2017
tt‘C. M kL 2o4t.
V cÁďrka z\:.t‘c
‚

I

-

Razítko účetní jednotky

G

LITOVELSKO

MIKRORECIQN LITOVELSKO
náni Pr. Clokara 778, 784 Dl Lilovcl

TeL: 383 133 lil, Fat 585 312 198
ď 717fl7ncn
Osoba odpouědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovědná za správnost údajů
Osoba odpovédná za rozpočet

Alena Kučerová

WĹJ
Alena Kučerová

‚1

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Stalutárni zástupce

Ing. Zdeněk Patužá9

ĺ

Podpisový záznam statutámiho
zástupce

Člen nidy

Ing. Radovan

Vekče

Podpisový záznam člena rady

‘RP

370V 2018 9h16m26s

Zpmcováno systdmem UCR® GORDIOt spol.

S

r. a

stnna W 6

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Počet
Počet
Počet
Počet

SpZn.: KÚOK/65202/2017/OK/7540

Č.).: KUOK 11914/2018
Počet stejnopisů: 2

listů; 8
stran: 8
příloh: O
listCj/svazků příloh: O

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodařenĺ dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Litovelsko za rok 2017,
IČ 71207058
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 16. 11. 2017 ana základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 28.3. 2018.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném zněni a v souladu se zákonem
Č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodařenĺ územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcĺ, v platném zněni (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámeni o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2017 dne
30. 10. 2017. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžně informace o kontrolních
zjištěních dne 28. 3. 2018.
Místo provedení přezkoumání:

Městský úřad Litovel

Přezkoumané období:

1. 1.2017-31. 12.2017

Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Ing. Iveta Bejdáková
Ing. Milan Procházka

Pověřeni k přezkoumání hospodařeni ve smyslu 5 5 zákona č. 420/2004 Sb.
a 5 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném zněni (dále jen
zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.
Zástupci dobrovolného svazku obci:

Ing. Zdeněk Potužák předseda
Ing. Radovan Vašiček člen rady
Alena Kučerová účetní
-

-

-

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání.
ZÁVÉR
Ph přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Mikroregion Litovelsko za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst. 3 písm. a) zákona Č. 42012004 Sb.).

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,
Nořící součást závěrečného účtu uvedené v 5 2 odst. 1 a 2 zákona Č. 420/2004 Sb.
Přezkoumáni hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
5 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Předmětem přezkoumáni hospodařeni bylo v souladu s 5 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
plněni přmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondúm a k dalším osobám,
nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nimž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručeni za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho přmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodařeni s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodařeni s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
-

-

-

-

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2017
byly přezkoumány následující písemnosti:
-

-

-

Bankovní výpis: č. 1
11 k účtu vedenému u ČNB za období 1
účtování příslušných dokladů
-

-

10/2017 včetně

Bankovní výpis: č. 012 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s., za období
12/2017 včetně účtování příslušných účetních dokladů
Bankovní výpis: č. 010 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s., za období
10/2017 včetně účtování příslušných účetních dokladů
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Darovací smlouvy: Darovací smlouva na movitý majetek uzavřená dne 8. 11. 2017
s městem Litovel (Mikroregion Litovelsko dárce)
Dohoda o hmotné odpovědnosti: uzavřená s účetní Mikroregionu Litovelsko dne
1.8.2017
Hlavní kniha: Kniha účetnictví za období 10/2017
Hlavni kniha: Kniha účetnictví za období 12/2017
Inventurní soupis majetku a závazků: Směrnice č. 9 upravující inventarizaci majetku
a závazkú s účinností Od 1. 10. 2011, Plán inventarizace včetně harmonogramu
a jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku Mikroregionu Litovelsko
za rok 2017 ze dne 30, 11. 2017, Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů
inventarizační komise jmenované k provedení inventarizace za rok 2017 ze dne
15. 12. 2017, Inventarizační zpráva o provedeni Inventarizace ze dne 18. 1. 2018,
Inventurní evidence ze dne 18. 1.2018, inventurní soupisy ze dne 18. 1.2018
Kniha došlých faktur; za období 11 -12/2017, č. 27-44
Kniha došlých faktur; za období 1

-

10/2017, Č. 1-26

Návrh rozpočtu: na rok 2017 zveřejněn na úředních deskách členských obcí svazku
od 3. 3. 2017 do 17. 3. 2017, informace o povinnosti zveřejněni návrhu rozpočtu
zaslána elektronicky všem členským obcím dne 28. 2. 2017
Pokladní doklad: č. 15- 18 za období 11

-

12/2017 včetně zaúčtování

Pokladní doklad: č. 10 14 za období 8 10/2017 včetně zaúčtování
-

-

Pokladní kniha (deník): za období 11
Pokladní kniha (deník): za období 1

-

-

12/2017

10/2017

Pravidla rozpočtového provizoria: Mikroregionu Litovelsko na rok 2018 schválena
valnou hromadou mikroregionu dne 30. 11. 2017, zveřejněna dne 7. 12. 2017
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
Pravidla rozpočtového provizoria: Mikroregionu Litovelsko na rok 2017 schválena
valnou hromadou mikroregionu dneS. 12. 2016
Příloha rozvahy; sestavena k datu 31. 12. 2017
Příloha rozvahy: sestavena k 31. 10. 2017
Rozpočtová opatření: č. 4/2017 schváleno VH svazku dne 30. 11. 2017, zveřejněno
dne 7. 12.2017v souladu se zákonem č, 250/2000 Sb., v platném znění
Rozpočtová opatření: č. 112017 schváleno VH svazku dne 26. 5. 2017, č. 2/2017
schváleno VH svazku dne 22. 8. 2017, č. 3/2017 schváleno VH svazku dne
11. 10. 2017, rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách svazku bez
možnosti ověření data jejich zveřejněni
Rozpočtový výhled: sestaven na roky 2016
2018, zveřejněn na internetových
stránkách svazku bez možnosti ověřeni data jeho zveřejnění
-

Rozvaha: sestavená k datu 31. 12.2017
Rozvaha: sestavená k datu 31. 10. 2017
Schválený rozpočet; svazku obcí na rok 2017 schválen valnou hromadou Mikroregionu
Litovelsko dne 21. 3. 2017, zveřejněn na internetových stránkách svazku bez možnosti
ověření data jeho zveřejnění
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí; Zakladatelská smlouva DSO
Mikroregion Litovelsko ze dne 21. 10.2003
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-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí o poskytnutí
dotace číslo 117D815006086 ve výši 200 000 Kč od poskytovatele Ministerstvo
pro místní rozvoj v programu 11781
Podpora rozvoje regionů v názvem “Zijeme
v Evropě IV.“ ze dne 6. 11. 2017, Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne
30. 11. 2017, Finanční vypořádání dotace poskytnutě ze státního rozpočtu ze dne
12. 2.2018
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Smlouvy o dflo: Smlouva o dilo 2017 022 ze dne 26. 7. 2017 na zajištěni služeb
výukové povahy včetně organizace a zajištění tiskových a propagačních materiálů,
Dodatek Č. 1 ze dne 13. 11.2017 Smlouvy o dUo ze dne 26. 7.2017
-

Smlouvy ostatní: Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 1. 12. 2017 s firmou Rakola Bike
Lltovel (Mikroregion Litovelsko zapůjčitel)
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy Mikroregionu
Litovelsko ze dne 21. 10. 2003 včetně dodatků ze dne 21. 12. 2004 a 3. 1. 2014
Účetní závěrka: Svazku obcí Mikroregionu Litovelsko za rok 2016 schválena Valnou
hromadou svazku dne 21.3.2017
Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 7 o oběhu účetních dokladů s účinnosti
od 17. 8.2017 včetně dodatků k Příloze č. 1 Směrnice o oběhu účetních dokladů
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu: sestavený k datu 31.10.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 9. 2017
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 10.2017
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2017
Zápisy zjednání kontrolního výboru: ze dne 10. 10.2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci: valné hromady Mikroregionu
Litovelsko ze dne 30. 11.2017

-

-

-

-

Zápisy z jednání orgánú dobrovolných svazků obcí: rady Mikroregionu Litovelsko
ze dne 17.2. 2017,24.4.2017,22.8. 2017
Zápisy 2 jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valné hromady Mikroregionu
Litovelsko ze dne 21. 3. 2017, 26. 5. 2017, 11. 10. 2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: rady Mikroregionu LitoveLsko
ze dne 14. 11.2017
Závěrečný účet: valná hromada svazku obci Mikroregionu Litovelsko na svém zasedáni
dne 21. 3. 2017 projednala závěrečný účet svazku obci za rok 2016 včelně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2016 a schválila celoroční
hospodaření svazku obcí za rok 2016 bez výhrad. Informace o povinnosti zveřejněni
návrhu závěrečného účtu byla zaslána elektronicky všem členským obcím dne
28. 2. 2017, schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách
svazku bez možnosti ověření data zveřejněni

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Litovelsko:
-

-

-

neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnuti úvěru, půjčky,
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nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fandu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající
se nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
nezpracoval dokumentaci dokládající zadáni a uskutečnění veřejné zakázky malého
rozsahu,
nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
neměl podnikatelskou činnost,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a proto přezkoumáni operaci v těchto oblastech nemohlo být provedeno.
B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumáni hospodařeni dobrovolného svazku obci Mikroregion Litovelsko za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obci Mikroregion Litovelsko za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumáni hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko
nebyly 2jištěny chyby a nedostatky.
D. Upozornění na případná rizika

( 10 odst 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

Na připadná rizika neupozorňujeme.
E. Podii pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podii
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k31. 12. 2017
( 10 odst. 4 písm. b) zákona Č. 42012004 Sb.)
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0%

b)

podfl závazků na rozpočtu územního celku

0%

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

O%

E

Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky
U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení 517 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, ověřeni výše dluhu k 60 % průměru jeho přmů za poslední
4 rozpočtové roky neprovádí.
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Litovel 28. 3.2018
Za Krajský úřad Olomouckého kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCHEHO HRAJE

Ing. Iveta Bejdáková

;

kontrolor pověřený řizenĺm přoziournáni

J;,

Ing. Milan Procházka

podpis kojíora

kontrolor

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumámť. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dflčiho přezkoumáni.
Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
Já, níže podepsaný předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko prohlašuji,
že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni dobrovolného
svazku obcí za rok 2017 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle 6 odst. 1
písm. d) zákona Č. 420/2004 Sb.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné Informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci
Mikroregion Litovelsko obdrželi a s jeho obsahem byli seznámeni předseda a člen rady
dobrovolného svazku obcí dne 28. 3.2018.

Ing. Zdeněk Potužák
pod ps

L

Ing. Radovan Vašíček
podpis

liI

Schváleno: 12.5.2018
LIrrE15J\o

Zveřejněno: 14.6.2018
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