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NE Z^VISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákonaě.9312009 Sb., o auditorech a o zněně některych zákoltů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o,,arrditorech"), auditorskélro standardu ě.52, dalších relevanttríclr přepisů vydaných
Komory arrditorťr České republiky, podle ustanovení § 42 zákorla č. 12812000 Sb., o obcích-(obócní
zÍÍzenÍ), ve znéní pozdějších předpisťr a podle ustanovení § l0 zákona č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodařerrí územních samosprávných celkťl a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákort ě. 42012004 Sb.*)

pro dobrovolný svazek obcí

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov

IČ 479211,96

za období od 1.1. do 31.12,2022
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Statutární orgán dobrovolrrého svazku obcí (dálejen
,,svazek obcÍ")

Adolf sušeri
předseda představenstva VAK svazku obcí
plumlov - vícov

Auditor Ing. Vladimíra Jordová
Ev. číslo auditorského oprávnění KAČR l398

Jména osob provádějících přezkoumárrí lrospodaření
svazku obcí

Irrg. Vladimíra Jordová
Ing. Tomáš Rašner - člerr auditorskélro týlnu

I. vŠEoBECNn rNFoRnnacn

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu s ustanovenírn § 4 odst. 7 zákona č.
42012004 Sb., ustanoverrírn § 2 písm. c) zákonao auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření svazku obcí:

kancelář vAI( svazku obcí plumlov - vícov. auditorská kancelář

obdobío ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:

Jednorázové přezkoumárrí lrospodařelrí proběhlo v období 22.02. - 01 .03,2023.

UrČení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem/auditorskou
společností:

il. pŘnluĚrpŘEzKourvrÁNíHospoDAŘnNí

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb. údaje o ročním
hospodařenÍ, tvořící součást závěrečrrého účtu podle § 17 odst, 2 a 3 zákorta č.25012000 Sb., o
rozpoČtových pravidlech ťtzemníclr rozpočtťt, ve znění pozdějších předpisťr, a to:
a) plrrění příjmů a \aýdajů rozpočtu včetně perrěžrrích operací, týkajících se rozpočtových

prostředků,
b) finanční operace, íykajici se tvorby apoužití perrěžrrích fondů,
c) náklady a výrrosy podnikatelské čirrrrosti svazku obcí,
d) perrěžní operace, týkající se sdružerrýclr prostředků vynakládanýclr rra základě smlouvy mezi

dvěma nebo více ťtzemními celky, anebo na základě smlouvy s jinýrni právnickýrni nebo
ťyzickými osobami,

e) finarrční operace, tykající se cizích zdrojů ve smyslu právrrích předpisů o účetnictví,
0 hospodaření anakládání s prostředky poskytnudrnizNárodrrího forrdu a s dalšími prostředky

ze zahr aniěi poskytn u!ým i na základě mezinárodních sm l uv,
g) vyúčtování a vypoiádání finančrríclr vztalrů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajťr,

k rozpočtůrn obcí, k jiným rozpočtťtrn, ke státnírn forrdťrrn a k dalším osobám,
h)

Označeni první čirrriosti auditora, kterou byla
ověřovací zakázkazahájena a den provedení:

zasláni požadavků auditora rra přípravu podkladů

- 15.01.2023

Označení poslední ěirrnosti auditora rra ověř,ovací
zakázc e pí e ďcházej í cí vy lr oto v en í zpr áv y a d en
provedení:

shnrutí závěrů přezkorrmání hospodaření
22,02,2023
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Předmětem přezkoumání v souladu S ustanovením § 2 odst. 2 zákona ě. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí,
c) zadáváni a uskutečriování veřejných zakázek, s výjirnkou ťrkorrů a postupťr přezkoumarrýclr

orgátrem dohledu podle zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejnýclr'zakázek, u. rňění
pozdějších předpisů,

d) stav pohledáv ek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
0 zastavování movi!ýclr a nemovi!ých věcí ve prospěch třetích osob,g) zíizování věcrrýclr břemen k majetku svazku obcí,
h) účetnictví vedené útzemním celkem,

ilI. HLEDISKA PŘBZKoUnnÁNÍHosPoDAŘnNÍ

Předmět Přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona ě, 42012004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje
z lrlediska:

1) dodržovánípovirrrrostístarrovenýclrzvláštrrírni právními předpisy,
b) souladu lrosPodaření s finančními prostřeclky ve srovnári. ,orpóčt",rr,
c) dodrŽení ÚČelu PoskYtrruté dotace nebo návratné firiarrční výpoinoci a podrnírrek jejich použití,d) věcné a formální správriosti dokladťt o přezkoum ávanýc\-1operacích.

Iv. DEF,INovÁNÍoDPovĚoNosrÍ

Za lrosPodařenÍ, které bylo předrnětern přezkoumání a za jelro zobrazeni v účetních
a finarrčníclr výkazech, je odpovědný statutární orgátr svazku obcí.

NaŠÍ Úlohou je, na základě provedené|io přezkoumání lrospodaření, vydat zprávu o výsledku
Pře.zkoumánÍ.hosPodařenÍ. V souladu se zákonem o auditoreclr aEtickým ko-dexern'př,jatym KÓrnorou
auditorťr Ceské rePubliky jsme na územním celku rrezávislí a splnili jsme i další'eticŘé povinnosti
vYPlývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavký rýkajici se řízení kvality stanovené
mezinárodnírn standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání lrosPodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standarclem
Č. 52 a dalŠÍrni relevantními předpisy vydarrými Komorou auditorťr české republiky a s ustanoveními
§ 2, 3 a 10 zákona č. 42012004 Sb. Podle těclrto předpisů jsme povinni naplánovat a provést
Přezkournání lrospodaření tak, abychom získali olnezenou jistotu, zda lrospodařerrí svazku obcí je
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

v. nÁucovÝRozsAHpRAcí

Za iěelem vykonání přezkoumání lrospodaření svazku obcí a vyjádření závěru zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření byly použity postr-rpy ke slrromáždělri iostaiečných
a vhodných dŮkazrrích informací, Tyto postupy se svýrn charakterem a načasovánírn liší od postrrpů
Prováděných u zakénky poskytující přirněřenou jistotu a mají menší rozsalr a jsou auditorern
aPlikovánY na základějeho odborrrého úsudku včetně vylrodnocení oblastí, v niclrž je u předrnětu
Přezkournátrí hospodařerrí pravděpodobný výskyt význarnnýclr (rnateriálních) chyb a nedostatků. při
vYhodnocovárrí těchto oblastí auditor bere v úvahLr vnitřní korrtrolní systém svazkrr obcí. porržité
PostuPY zahmují výběrový zpŮsob Šetření a výzrtamn,tost (rnaterialitu) jeclnotlivýclr skutečností, Míra
jistotY ziskaná u přezkoumárrí hospodaření je tudíž význaLnně rrižší n"Ž 1i.totu, která by byla získárra
proveden ím zakázky po skytLrj íc í při m ěřen o u j i stotu.
OznaČení vŠeclr dokladŮ a jinýclr materiálů využitych při přezkournání hospodařerrí svazku obcí je
uvedeno v samostatn é příloze B, která je rredílnou součástí této zprávy , V ránói přezkoumárr í
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lrospodaření svazkll obcí činil auditor idalší kroky a vyllžíval idalší inforrrrace. které nejsou soLlčásti
tolroto označení,

VI. ZÁVĚnZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘrNÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘBZrOUVIÁNÍ
HOSPODAŘBNÍ

Na základě nárni provederrého přezkournárrí liospodaření svazku obcí jsme nezjistili žádné skutečnosti,
které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech výzrramrrých
(materiálních) ohledeclr v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této
zprávy,

B. vyJÁDŘENÍ oHlBpNĚ crryg A NEDosTATKŮ

Zákon ě. 42012004 Sb. stanoví, abyclrom ve zprávé uvedli závěr podle ustanovení § l0 odst. 2 písm. d)
a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abyclrom ve své zprávé
o výsledku přezkoumání lrospodaření uvedli, zda při přezkoumání lrospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky a v čem případrrě spoěívaly, a ío bez ohledu na jejiclr významnost (rnaterialitu) a jejich
vztalr k hospodaření svazku obcí jako celku.

Při přezkoumátrí lTospodaření svazku obcí za rok2022jsme nezjistili chyby a rredostatky.

C. UPoZORNĚNÍ Nn pŘÍpanNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanoverrí § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. upozorriujeme na
následrrjící případná rizika, která molrou rnít r-regativní dopad na lrospodat'ení svazku obcí
v budoucnosti.

Rizika nebyla zjištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVnZrŮ NA ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ
A PODÍL ZASTAVENBHO VarBTKU NA CELKOVEM MAJETKU SVAZKU OBCÍ

Podíl pohledávek na rozpočtu

A vvmezettí pohledávek 3 248 881.63 Kč
B Vymezení rozpočtovýclr příimťr 7 399 178,51 Kč
AlB* l00oÁ vÝpočet podílu pohledávek na rozpočtu 44%

P odíl záv azků na rozpočtu

C vvmezení závazků 499 988.86 Kč
B vymezení rozpočtových příimů 1 399 118,51Kč
C l B* I00Yo vÝoočet oodilu závazků na rozpočtu 1%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D vymezení zastaveného maietku 0Kč
E vvmezení maietku pro výpočet ukazatele 859 534.76 Kč
D lE* 100Yo Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém

maietku
0%
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lng. Vladimíra Jordová, auditorka
Evidenčni číslo auditorského oprávnění KAČR: l398
Božetěchova 945l5,772 00 Olomouc
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E. VYJÁDŘENÍ r POVĚnU DLUHU SVAZKU OBCÍ K POMĚRU JEHO PnÍrVŮ ZA
POSLEDNÍ ČrYfu ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO
ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon ě. 42012004 Sb. stanoví, abychom v rraší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh svazku
obcí nepřekročil 60 o% průrněru jeho příjrnů za poslední čtyři rozpočtové roky, V opačnérn případě
jsme povinni uvést, o kolik dluh svazku obcí překroěil průměr jeho příjmů.

Rozpočtová odpovědnost dle § l7 zákona2312017 Sb., o pravidleclr rozpočtové odpovědrrosti.

Dluh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjrnů za poslední 4 rozpočtové roky.

Průrněr příjmů za poslední 4 roky
Dluh celkem
Podíl dluhu k průměru příjmů

vII. DALŠÍ rNnonvracn

6 867 tis. Kč
0Kč
0%

Stanovisko svazku obcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Návrh zprávy o výsledku přezkoumárrí hospodaření VAK svazku obcí Plurnlov - Vícov za rok 2022
byl před jejírn vydáním projednál se statutárním orgánem svazku obcí a k jejímu zněrrí nebyly do data
vydání této zprávy vzneseny žádné připomínky.

Vyhotoveno:
V Olomouci dne 01.03.2023

Odpovědný auditor:
Ing. Vladimíra Jordová
Evidenění číslo auditorskélro oprávnění KAČ1
Božetěchova94515,772 00 Olomouc ]

Zpráva o výsledkrr přezkoumárrí lrospodat'ení VAK svazku
projednána s předsedou představenstva DSO panem Adolfern

obcí Plurnlov - Vícov za rok 2022 b"xla

Sr-ršňem a píevzatadne 0 1 .03.2023.

. f f |r'
,/, /. §\

rrl;,zlitl obCi
PLl]ll1_o\/ _,tii?ll

798 03 Pl-tJMt_OV, rrl, [r.udé armády 302
lčo.4792"i . .,', CZ,47921196

r ,168933:5Z5/Š_l__

Ad"lf §rš"ň
předseda představenstva

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov

é:"ň

§Kfi 9
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Ing. Vladimíra Jordová, auclitorka
Evidenění číslo auditorského oprávnění KAČR: 1398
Božetěchova 945l5,772 00 Olomouc
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Přehled právníclr předpisů, jejichž soulad s přezkournávaným lrospodařením auditor ověřil
Příloha B Označení všeclr dokladťr a jiných rnateriálů využi!ých při přezkotrmárrí hospodařerrí

Příloha A
Přehled právních předpisůo s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřit soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími
právními předpisy:

- zákonem ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání lrospodaření územníclr samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

- vylrláškou č. 44912009 Sb., o způsobu, tennínech a rozsalru údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státnílro rozpočtu, rozpočtů státních fondťr, rozpočtťr ťrzemních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálníclr rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších
předpisů,

- zákonem ě. 25012000 Sb., o rozpoětovýclr pravidleclr územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejícími prováděcírni právnírni předpisy:
- vyhláškou č.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

-zákonemě,56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími proráděcimi
právními předpisy:
- vyhláškou ó, 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563 199l Sb..
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro rrěkteré vybrané účetrrí jedrrotky,
- vyhláškou č. 38312009 Sb., o účetnich záznamech v technické forrně vybraných účetních _iednotek a
jejiclr předávání do centrálnílro systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a
smíšené formy úěetních záznalnů (teclrnická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro rrěkteré vybrané účetní jedliotky, které vedou ťrčenricwí podle
vyhlášky ě. 410/2009 Sb.,

- zákonem č, 12812000 Sb., o obcíclr, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem é. 13412016 Sb., o zadávárrí veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem ě.24312000 Sb., o rozpoětovém určerrí qýnosů rrěkterlých daní územním samosprávnýrn
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovérn určení daní), ve znéni pozdéjšíclr předpisťr,

- nařízením vlády č, 34112017 Sb., o platovýcli poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č.26212006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisťr.
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Příloha B
označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Účetnictví, úč.etni závěrka, úrčetní knihy a sestavy za rok 2022- Učetní závěrka VAK svazku oO.i Í'rurrou - Vícov k 31.12.2022(Rozvaha, Výkaz zisku a ztraty, iiiíona účeťní závěrky)

i]řy'i"^**:i'J;ď"T;ll;rj:,+jJŤúfl3;Tprávných 
ce'kťr a dobrovo'rrýclr svazků obcí Fin- učetní deník

- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Bankovní účty
- Zařazovací protokoly
- Yyťazovací protokoý
- Odpisové plány
- vnitřní organizační směrnice vAk svazkr-r obcí plumlov - vícov
Inventarizace majetku a závazků za rok 2022- plán inventur
- Směrnice o inventarizaci majetku a závazků- Inventurní soupisy. vše.n .oáunoulrJ a podrozvahových účtů- lnvenl.arizační zpráva - 'J -" '

Rozpočet
- Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025- Pravidla rozpočtového p.ouiroriu,-.o ,páe"' t-la rok 2022- Rozpočtové změny - rozpočtová opaÉni

Usnesení a zápisy
- Usnesení valné hr.omady, představen stva za rck 2022- Dokurnentace o činnostl kontrolni . ,="L"i komise za rok 2022
Dlouhodobý nehmotný a hrnotný majetek- Registr majetku
- Přírůstky nrajetku
- Ubytky majetku
- Opravy rnajetku

Finanční ma.jetek
- seznam bank a bankovních účtů- Bankovní výpisy
- učetní doklady a souvise.jící podkladová dokumentace

PohIedávky
- Saldo pohledávek k3t.12.2022- Věková struktura pohledávek- Rozpis tvorby opravných položek k pohledávkám- Odpis, vyřazení pohledávók -- rÝlllY\

- Vydané ťaktury
- Kniha vydaných faktur

Závazky
- Saldo závazků k 31.12.2022- Přijaté faktury
- Kniha přijat}ch faktur- Mzdová agenda
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