
1n8, Vladimira Jordová. auditolka
Ilvid9nčni číslo auClitorského oprávnčni K^ČR: l398
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Podle Zákona Č.9312009 Sb,, o arrditorech a o změně něktcrÝch zákol]ů, vc zněni pozdč.jších předpisů
(dálc jen ,,zákon o_auditorech"), auditorskóho standardu l, ÍZ, aatgiclr ielevantnícit piepisti vyaanlíctl
K_omory auditorů České reprrbliky, podle ttstanovení § 42 zákona č. l28/2000 Sb.,'o obcích (obecní
z,íízení), ve znění pozdějších předpisťl a pocllc r.rstanovení § J0 zákona č, 420/200i Sb.,
o Přezkounávání hospodařcní úzetnních sarttospI,ávných cclkťr a clobrovolrlých svazků obcí, ve zněni
pozdějších předpisťr (lále jen ,,zákon č. 420/2004 Sb,'')

ZPF.Áva
NEZÁVtSLEHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

pro dobrovolný svazek obcí

VAK svazku obcí P|umlov - Vícov

lČ:47921,1,96

za období od 1.1. do 3ll2.202l
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lng. Vladinrira Jordová, auditorka
[videnčni čislo artditorského oplávněni K^ČIt| 1398
Božetčchova 945/5, 772 00 ()lomouc
Identiíjkační číslo: 42957338, DIť]| CZ585l l30l09

Statutár,ní orgán dobrovolného svazku obcí (dáIe jcn
,,svazek obcí")

Adolí Sušcň
předscda představenstva VAK svazku obcí
plurnlov - vícov

Arrditor Ing, Vladirníra Jordová
Er, cís|n arrditorského oprávrteni KAČR lJ08

Jména osob provádějících piezkoumáni hospodaření
svazku obcí

Ing. Vlaciirníra .Iordová
Ing,'I'omáš Rašner člen arrditorského t,imu

L VŠEOBECNÉ|NFORMACE

vymezcní pravomoci auditora k provedeni př,ezkoumání hospotlaření svazku obcí:

Auditor provedl přezkoumání liospodaření svazku obcí v soulaclu s ustanovcním § 4 odst. 7 zákona č.
12012004 Sb,, ustanovenírrr § 2 písn. c) zákona o auditorech.

Misto přczkoumání hospodaření svazku tllrcí:

UrČení zahájcní l ukonČení přezl<oumírní hospotlaření svazlru obcí atIditorcm/irutlitors|rou
společností:

()bdobí, ve ktcrém lrylo přezkoumáni hospodař,ení svazku obcí provetleno:

Jcdlrorázové přezkounráníhospodaření pI.oběhIo v období 23,3. -29,03.2022.

Označení první činnosti auditora, kteror.r byla
ověřovací zakázka za|rájena a den provedení:

zaslání požadavků auditora na přípravu podkladů
3l .01 .2022

Označení poslední činnosti auditora na ověřovací
zakázce píedcházej ící vyhobvení zprávy a den
provedení:

shrnutí závěrů přezkoutnání hospodaření -
23,03.2022

II. pŘnolrňrpŘrZKoUMÁNíHosPoDAŘtrNí

Přednětern přezkoumání jsoLr podle ustanovení § 2 odst, l zákona č. 42012004 Sb. údaje o ročním
hospodaření, tvořící součást závěrečného ťrčtLr podle § 17 odst. 2 a 3 zákotla č.250/1000 Sb.. o
rozpočtových pravidlech ítzenrních rozpočtů, ve zrrění pozclčjších předpisů, a to:
a) plnění příjrrrťr a výdajťl rozpočtu yčotllě peněžních r.lpelaoí, týkajicíclr se rozpočtovýc1)

prostředků,
b) finanční operace, qikající se tvorby a použití penčžních forrclťr,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
d) PeněŽní operace, týka|ící se sdrLržených prostředků vynaklilrclaných na záklat]ě smlouvy rnezi

dvěma nebo více ítzenlnílni celky, anebo na zák]adě srnlouvy s .jinýni právnickýnri nebo
fyzickými osobanl i,

e) finanční operace, §ikající sc cizích zdI,o.jťr ve snrysltt právníoh předpisů o účchrictví,
Í) lrospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýni z Národního íbndu a s dalšími prostředky

z,e zahraniěí poskytnu§rmi na základě rnezinárodních smluv,
s) vyťrčtování a vypořádáni finančtrích vztahů kc státnímu rozpočtu, k rozpočtůrn krajťl,

k rozpočtům obcí, k.|inýnr rozpočtůIn, kc státníl].l fondťtm a k dalšírn osobám,
lr)
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lng, Vladirrrita Jor.dovlt, auditorka
Evidenční číslo auditorského oprávnění KAČR: l398
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Přednrětent přezkoumání v Souladri s ustanoveníín § 2 oclst, 2 Zákona č. 42012004 Sb..isou tláIe oblasti:a) nakládání a hospodaření s mqietkem ve vlastnictví svazku obcí,
b) nakládání a lrospodaření s nrajetkem státu, s rrímž lrospo<laří svazek obcí,c) zadávátlí a uskutečňová|rí veřejných zakázek, s výjirlkou úkonLi a postupů přczkoumaných

orgánenr dohledrr podle zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejill1ch'zaÉázek, ve znění
pozdějších předpisů,

d) stav pohledávek a záv azků a nakládání s nirni,
e) ručení za závazky í}zických a právnických osob,
í) zastavovánírlovitých a nenrovitých věcí vc prospčch třetích osob,g) zřizováll,í věcných břernerr k majetktl svazku obcí ,h) ťlčehrictví vedené ítzernlrím celkem,

III. HLEDISKÁ PŘEZKOUMÁNÍ Hosponn ŘBNi

Předrnět Přezkournání podIe ustanovení § 3 zákona č. 42012004 Sb. (viz bocl II. této zpráv;,) se ověřuje
z hlediska:
a) dodržovárrípovirrnostístanovenýchzvláštlríniprávnírnipře<lpisy,
b) souladu hospodařcní s finančnírni prostředky ve srovnáni s rozp;čtem,
c) dodrŽení ÚČelu poskytnrrté dotace nebo rrávlatrró íjnanční výpomoci a podrnínckjejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkounlávanýclr operacích.

Iv. DEFINOVÁNÍoopovĚoNosrÍ

za hospodaření, které bylo přcdrnětenl přezkounrání a za .jcho zobrazeri v ťlčetních
a finarrčníclr výkazech, je odpovědný statutální orgán svazku obcí.

Naší úIohou je, na základě pl,ovedcllého přezkounání lrospoclařerrí, vydat zprávu o výsledku
Přezkourlání hospodaření, V souIadu se zákonern o auditolech a Etickýrn koclexem přijat}m Ktmorou
auditorri Čcské republiky jsmc na ťtzemním celku rrezávis]í a splniIi jsme i další'eňcřé povinnosti
vYPlývající z uvedcných předpisŮ. Rovněž.jsrne splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené
mezinárodním stalldardem pro řízení kvality lSQC l.

Přezkoulnání hospodaření jsnre provedJi v souladLl se zákotlem o auditorech, auditorskýln standartlem
Č. 52 a dalšínri relevantnínri předpisy vydanýrni Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními
§ 2, 3 a 10 zákona č. 12012004 Sb, Podle těchto předpisťr jsrnc poviniri naplánouat a provést
Přezkor.rmání hospodaření tak, abychorn získa]i omezenou jistofu, zcla hospodařóní svazku o'bcí je
v souladu s hlcdisky přezkorrnlání liospoclaření (viz bod III, této zprávy).

V. nÁucovÝnoZSAHPRACÍ

za účelern vykonání přezkorrmání hospodaření svazku obcí a vyjádření závěru zprávy o výsledkrr
přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shrolnážděni ciostaiečných
a vhodných clŮkazrrích infornrací. Tyto postupy se svýrn charakterem a načasovánírl liší od postupů
ProvádČnýclr u zakázky poskytující přirněřenotr jistotu a mají nrenší rozsalr a jsou ar:clitoren1
aPlikoviilly na základě jclro odboI,nóho úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž.je u přeclmětu
př'ezkounlání lrospoclaření pI,avděpodobný výskyt význanrnýoh (materiálníclr) chyb a ncrlostatků. PŤi
vYhodnocovárrí těchto oblastí auditor bere v úvahu vlritřní kontrolní systéIn svazku obcí. Použité
postupy zahrriuji výběrový Zpťlsob šetření a význarrrnost (materialitu).jednotJivých skutečností. Míra
jistoty získaná u přezkounlání hospodaření je tuclíž význanrně nižší než jistota, která by byla získána
provedenírl zakázky poskyhr j ící přiněřenou j istotu.
OznaČení všeclr tlokladů a jiných rnateriálů využiqých při přczkoumání lrospodaření svazku obcí je
uvedeI]o v samostatné příloze B, která je ncclílnou součástí této zprávy. V rárnci 1lřezkoumání
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hosPodaření svazku obcí Činil auditor i další kroky a využíval i další jnformacc, které nejsou součástí
tohoto označcní.

VI. ZÁVĚR ZPnÁVY O VÝSLEDKU PŘtrZKOUMÁNÍ HOSPODAŘBNÍ

A, VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S FILEDISKY
HOSPODAŘENÍ

Na základě nárni Provedeného přezkournání hospoclaření svazku obcí jslne nezjistili žádnó skutcčnosti,kteró by nás vedly k donlněnce, že přezkoumávatlé hosporlaření není 
"ve 

všech 
"1rr"urn"1r"rl(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkouInání hospodařcní uvedenýnri u boáo lti. teto

zprávy.

B. VYJÁDŘENi OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTA.IKÚ

Zákon č.42012004 Sb. stanoví, abychon ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § ]0 odst. 2 písm. tt)a odst, 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaclLrjc, abychom ve .uJ 'rp.aue
o ýsledku přczkournání lrospodaření uvedli, zda při přezkourlán íilospodáření byly zjistěriy cň}uy a
nedostatky a v čcrn případně sqolivalr,.1 to bez ohlcrlu najejich v;iznarnnost irot"'.iolit,il o j".;i"r'r
vztalr k hospodaření svazku obcí .jako celku,

při přezkoLrrnání lrospodaření svazku obcí za .ok 202 J jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNřNÍNn pŘipnoNn nlztra

Na základě zjištění podle ustanovení § l0 odst, 2 písrn. b) zákona č. 42012004 Sb. upozorriujeme na
následující případná rizika, která mohou mít ncgativní dopad na hospodařerií svazřu obcí
v budoucnosti.

Rizika nebyla zjištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZAY^ZKŮ NA ROZPOCTU SVAZKU OBCÍ
A PODÍL ZASTAVENÉFIO MAJETKU NA CDLKOVEM MAJETKU SVAZKÚ ÓBÓÍ

PŘEZKOUMÁNÍ

Podíl pohIedávek na rozpočtu

3 012 120,90 Kč

A/B* l

Potlíl závazků na rozpočtu

c LYy!*"*í,á""^.ů 586 324.63 Kč
B Vymezení rozpočtových při jmťl 6 785 705,6] Kč
C / B t 100 % Výpočet podilLt ZáVazkťt na roZpočnl 9%

Podíl zastavcného majctku na cclkovérn nrajetku

D I V) rrrezen i zlstar cneho tnriclku 0Kč
E Vymezeni majetku plo yýpočet ukazatele 859 833,l 8 Kč
D / E,, 100 yó Výpočet podílu Zastaveného majetku na ceIkovérn

mqjet\u
0%
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E. VY,ÁDŘENÍ K POMĚRU- DLUFIU SVAZKU OBCÍ K POMĚRU ,EHO PŘÍjMŮ ZAposLEDNí čryŘI nozpoč],ovÉ RoKy póóie řnavŇiHó pn'iňi"Išil uYponui'i.iř,"oROZPOť,TOVOU ODPOV LDNOST

Zákon č.42012004 Sb, stanoví, abychorn v naší zprávě uvcdIi výrok (vy.|ádření) o to,n, že dIuh svazkuobci llepřekrocil b0 oo průlnélu jclro pirjrlrů za porlc.llrí e 

'yi;',-p"ii""; 
,"li. ř'"pá.,ř,"" prp..'ajsme povinni uvést, o kolik dluh svazku olcí překiočil prrirná.;eho příimLi.

Rozpočtová odpovědnost dle § l7 zákona 2312017 Sb,, o pravidlech rozpočtové oclpovědnosti,

D|uh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jcho příjmů za poslcdní 4 rozpoětové roky.

Průlner přijrnů zl poslcrlrlí4 roky
DlLth celkcrrl
Podíl dluhu k prťrrnčru příjmů

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisktl svazku obcí lr nrivrhu zprávy o výslctlku přczkoumriní hospodaření

|ál'|] 1l'4"y o výsledku přezkoLrmání hospoclařeníVÁK sYazku obcí l)lLtnllov - Vícov za rok 202lbYl.Předjejírn vYdánílri Plojcdnán se statutálním olgánent svazkrt obcí a k jcjíIntr r,oni,.,"rr}ty'ao aotuvydání této zprávy vznescny žádné připornírrky.

ó 6l7 tis, Kč
0Kč
0%

Vyhotoveno:
V Olomouci dne 29.03,2022

Odpovčdný auclitor:
Ing, Vladimíra Jordová
Evidenční číslo auditorského
Božetěchova 945/5,112 00 Ol

Zpráva o výsledku přczkourrrání hospodaření VAK svazku
projednána s předsedoLl představenstva DSO panem Adolí.enr

obcí Plumlov Vícov za r.ok 2021 bvla
SLlii!eln l picV./all dt)e 2ct.OJ.2022.

VAK
svazku obcí

Adolf Sušcň
přcdseda př9dstavenstva

vAk svazktt obcí plurnlov - vícov

5l7

PLUMLoV _?ffi!' .i,,r ni,iŽlrmalv goz
4,ač?,1!g2 ,: í,247921196

. V ., r. V\/,689/93-5z§/Šl
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Ing, Vladimíra Jordová, auditorka
Evidenční čisio auditorskóho oprávnění K^ČRI l398
Božetčchova 945/5, 772 00 olomouc
ldentifikační číslo: 42957338, DlČ: CZ5851 ]30l09

Přílohy zprávy o výstedku přezkoumání hospotlaření:

!Ťil"|'" 1 Přehled Právních Přertpisů, jej ichž souIad s přezkounlávanýrn hospoclařenírn auditor ověr.ilPříIoha B označení všech doklac]ů a.jiných materiálťr vyLržit}ch pri §řezkoumání l,urpoaor",ri 
' -

PříIoha A
Přehlcd Právních PředPisŮ, s nimiŽ autlitor u přezkoumávanóho hospotlaření rrvěřil soulatl

Při provádění přezkournání hospodaření auditor posuzLrje
právními předpisy:

soulad hospodaření s náslecluj ícími

.- zákonem Č, 42012004 Sb., o Přezkourlávání hospoclařcní ťtzelnrtícIl salnosprávných celků
a dobrovoIných svazků obcí, ve znění pozdějších přeclpisů,

. 
vYliláŠkou Č,44912009 Sb,, o zpťlsobrr, icrnríIlech'a rozsahu údajťr předkládaných pro hocllrocení

Plnění státního rozPoČttt, rozpoČtŮ státních fondů, rozpočtri úzenlních sarnosprávrrých ceJků, rozpočtúdobrovolných svazkťr obcí a rozpočtů RegionáIních lad regionťr soudržnosti, .,,'. ,,J1i' p"Jelsr"r''
předpisů,
.- zákonern č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech ťtzemních lozpočtti, ve znění pozdějších
předpisů, a sorrvisejícíIni prováděcírni právními přeclpisy:
- vyhláškorr č. 323l200Z Sb,, o rozpočtové sklacl6č, ve znění pozdějších předpisti,
- zákonem Č, 563lI99l Sb., o írčetnictví, ve zrrěrií pozdějšicn pr'Ěapisii, a iotrvisejícírni prováděcími
právnínri předpisy:
- vyhláškou č.4)012009 Sb., kterou se provádějí něktet.á ustanovení zákona č. 5ó3l199l Sb.,o účctnictví, vc znění pozdějšíclr přcilpisťl, pro někteié vybrané účchíjednotky,
- vYlrláŠkoLr Č. 383/2009 Sb,, o účetních záznamech v technické forn,É uyb.o,1ýcl, účehíoh jeclnotek a
.jejich Předávání clo centrálního systérnu ítčctních iníbrrnací státu a o požaáavcích nir tJclrrrické asnríšené forrny ťlčetníclr záznamLi (technická vyhláška o írčetrtích záznamech),
- i::t1,1 účctnílni standardy plo někter,é vybrané účetrrí jednotky, ktert vedou účetnlctví podle
vyhlášky č. 4l 0/2009 Sb,,

- zákonem č. l2812000 Sb., o obcich, ve znění pozdějších přeclpisti,

- zákonem č. 13412016 Sb., o zarlávání vcře.jných zakázek, ve znění poztlčjšich předpisťr,
zákonem ě,24312000 Sb., o I'ozPočtovém urěcní výnosů někter1!,ch rlarrí tzernnirl sarnosprávnýrn

celkťrm a některým Státním londůln (zákon o I,ozpočtovénr rrrčeníclirni), u.,neni por,ie;si"i, pi",]pi.,r,
- nařízenín vláctY č. 564/2006 Sb-, o platovýcJr pornčrech zaničstilancťt ve vei.ejných ,juzul"l o
sPrávě, ve znění Pozdějších předpisů, provádějící někteI,á trstanovetlí zákona č.262Ď0:06 srr., ,áirrii.
práce, ve znění pozdčjších předpisů.
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Příloha B
Označeni všech dokladů a jiných materiálů }Tužifých při přezkoumání hospodaření

Účetnjctví, účetní závěrka, účetní knihy a sestary za rok 202l- Učetní závěrka VAK svazku obcí 
'PIurntou j 

Vt"ou t il.n.Z.ozt(Rozvaha, výkaz zisku a Aráty. Priloha úeetní závert"i 
- -"-'

- Yýkaz pro hodnocení oha":_::rp*]:. ,ir.rni.t 
-,uiio.právných 

celků a dobrovolných svazků obcí Fin2- l2 M VAK svazku obcí Plumlov - Vicov k 3 l,l2,202l- Účetní deník
- Hlavní kniha
- ÚčtovY rozvrh
- Bankovní účty
- Zařazovací protokoly
- Vyřazovací protokoly_ Odpisové plány
- Vniťní organizační směmice VAK svazku obcí Plumlov * Vícov

Inventarizace majetk u a závazki za rok 2021- plán inventur
- Směmice o inv entarizaci majetku a závazků- Inventurní soupisy všech rozvahových a podrozvahových účtů- Inventaíizačnízpráva

RoZpočet
- Sťednědobý l}hled rozpočtlt 202l - 2023- Pravidla rozpočtového provizoria, rozpočet na rok 202l- Rozpočtové Změny - rozpočtová opatřLní

Usnesení a zápisy
- Usnesení valné hromady, představenstva Za rck 202l_ Dokumentace o činnosti kontrolní a revizní komise za rok 2021

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek- Registr majetku
- Přídstky majetku

- Úbytky rnajetku
- opravy maietku

Finanční majetek
- seznam bank a bankovních ričtů_ Bankovní \"ýpisy
- Učetní doklady a souvisejlcí podkladová dokumentace

Pohledávky
- Saldo pohledávekk 3l.|2.202l- Věková struktura pohledávek
- Rozpis tvorby opravných položek k pohledávkám- Odpis, lyřazení pohledávek
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur

Závazky
- Saldo závazků k 31,12.202l- Přijaté faktury
- Kniha přijatých faktur
- Mzdová agenda
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