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ZP RÁ VA ouýsleďku
př e zkoumání ho sp o dař ení
dobr oa olného sT) {Izku ob cí
,,EKOSO, saazek obcí"

za období 7.1.2016 - 31.12.2016

určení zprávy
valná hromada svazku obcí

Přezkoumávající orgán
Zveřejnění

zpí a c ov a l a za společnost G.P.A. Audit, spol. s r. o.
auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorŮ ČR čislo +ZO

se sídlem Liberec 1, U Hájovny 1a22, PSČ +oo Ot

lng. Jana Králová, auditorka
Oprávnění Kofnory auditorů ČR čislo tgOg
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- , :j\í USTANoVENí
, * 

r - -:soodaření 
za rok 2016 bylo- ' :;<]adě smlouvY_ze_onells_zolZ ve smyslu Dffi]iřt.4 ze dne 17.5.2016, mezi- :'- )' jz(em obcÍ 

"EKoSo, svazek onir',.lt9ryl,r.iritrp.řr předseda svazku ooói pan
" ], '.,-, _;;::ilil:rrili-'.ffilí: 

společností c.PÁ, ilo;i, .i"i. . ,". o., ,*t"rÓ"n", rrg.

EKOSO, svazek obcí
(dále jen svazek obcí nebo územní cetek)
49 82 80 29

Dobrovolný svazek obcí
Dubějovická 269, Trhový Štěpánov, 257 63

,-',', 
"' ;: ; 12' r"!il3r''oé 

ha svazku obc í E Ko So. Sm lo uva n abyl a platno sti

: .;-,--;- srávnických osob dte ustanovení § 20 obč. zákonÍku, den zápisu

flmmúffi,
' lltll li''' ,u,

í, ; |l
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aprávfi {} výsledku iiťezl{stjíTráni hospr:<lařeni d*&:novoirrél.to §vfiZi{tl gbůí Ze í§k 3s16
Ei{O§ťr. §vaeek óbťi

Místo přezkoumání hospodaření: sídlo svazku obcí

Termín provedení přezkoumání hospodaření
6.3.2017 -7.3,2017 závěrečné kontroly, zpracování zpláw
7 3.2a17 předání zprávy o \^ýsledku přezkoumání

2. pŘepmĚr pŘEzKourvrÁrví

Fiedmětem přezkoumání jsou podIe ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.42012004 Sb., údaje o
!!"Í- hosPodařenÍ, tvořící součást závěrečnéňo účtu podle §í7 odst. 2 a 3 zákona č.t O.i}0O0 Sb., o rozpočtov'ých pravidlech územních rozpoŮtů, ve Žnění pozdějších předpisů,ab:

a PlněníPřljrŮ a rnýdajŮ rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtov,ých
prostředků;

,.@nfi"ffirmf, r- r lfumeo-,c

finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku;
PeněŽní oPerace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více Územními celky, anebo na základě smloúvy s jinými právnickými
nebo fpzickými osobami 

;

finanČní operace, týkající se cizích zdrojŮ ve smyslu přávních předpisů o účetnicfuí;
ttospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národního íondu a dalšími
pro§ředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
"rYiáování a vypořádání finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpo&ům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

ffirn Přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 42ot20o4 Sb,, jsou dálery
mň*lání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;tffiálánía hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;řÍ|*ání a uskuteČňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
urqatem dohledu podle zvlá§ního právního předpisu;
cw mhledávek a závazků a nakládání s nimi;
ruÉelrll za závazky fyzických a právnických osob;
{Ťa,.joiíá{ movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
!íIEnrálí věcných břemen k majetku územniho celku;
ldMffi"íí vedené územním celkem,
nltrni Porněru dluhu_Územního celku k prŮměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovénry rcďe právního předpisu upravujícího rozpoětovou oápovědnost,

t lll.§D§l(A PŘEzKoUtuÁruí
ffiĚrh*j podb ustanovení § 3 zákona č.42ot20o4§b. se ověřuje z hlediska:tt @Émnr.l poyirno§í §anovených zvláštními právními předpisy,

ůt mu ,nrydarení s finančními prostředky ve srovnání s rózpočtem,
,Ú]r ilEÍiffiqn ilÉe*r poslqltnrrté dotace nebo návratné íinanční výpomoci a podmínek jejich

-rnlil fu r finrrrárni správnqsti dokladů o přezkoumávanýqh operacích,

h Étl ry ň r*touati hapoůaleni p uýše uvviknt hleůiska jsou uv.eůenyn,ffiEré L buira-l sŇítáozprtby.
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4. DEF|NoVÁNí oDPovĚorrosrl
J: ^cspodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účeiních a finančních
.,,, , 3z€ch, je odpovědný statutární orgán obce,

'.iš jlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
:,':]. : ! mání hospodaření.
=':-r-:l]mání hospodaření jsme provedli vsouladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech,
;_:::ským standardem ó.52 a dalšími relevantními předpisyvydanými Komorou auditorŮ České
1,,:,_: (y a sustanoveními § 2,310 a 17 odst. 2 zákona ó, 42al20a4 Sb,, o přezkoumání

- :.::,:aření územních samosprávných celkŮ a dobrovolných svazkŮ obcí. V souladu s těmito
] Ť] - s.r _sme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření
;c ::",:.om získali omezenou jistotu, zda hospodaření dobrovolného svazku obcí..EKO§O.

§,.,aJ,B,* obcí"ie v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy),

: úMcový nozsnH pRAcí

'",l:,r:--:-í hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběroqým způsobem sohledem na
,:::- ; - - : - ednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření,

:,i .,:.. :,* ,ykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění
:l.§.;l*,:r-":.^ a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u

ii,|n j;r. ],_srr:..:1Ící přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného
_l|i,- ]],t - :,.,-é ,1hodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Přivyhodnocování
";*,: -,:( :-:,i]|-bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují
,': e" ",] , :: _ i:. šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

i :r ,ER ZPRÁVY o yýsrcpxu PŘEzKoutvtÁruí HosPoDAŘeruísVAzKU
lq,

,: *,*,]; i,. ,, SOULADU HoSPoDAŘENís HLEDISKY PŘEZKoUMÁruí nospoDAŘENí
,]iluil .:lill ú':":' -:l- :-:,edeného přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí..EKOSO.
Wl-S,-:"ezjistiližádnouskutečnost,kterábynásvedlakpřesvědčení,že
lilnn*::y , ,,* i ?,,= -:s:,:,laření není ve všech rnýznamných (materiálních) ohledech v souladu

!l!]llili*:| ]]|iiilL : "::.( : _-:- :Ospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

,, ,,,, ,,,*,:;:-, :--=:,.= CHYB A NEDoSTATKŮ
it{tiil],1l u_] l_,_* 3: : přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
]l||lll]]l]]lllllill'-l lr |]rlll"" ,l ] ;:{ _ ::,: ,: znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr
]l||frlff|llllli1]]ilr ]]]]]]ffi;il- ":" :- ': :,:= 2 písm. d) a odst, 3 citovaného zákona, Toto ustanovení vyžaduje,
rlilM1lll*1,1iiiiii]]]]]] |iil]]]" e ; i ii,:,é : ,ýsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání
lll|lll|Willllll|li1lliiii|i]]rxí.1, :,, :, ;:-r ],],r!.r a nedostatkyavčempřípadněspoěívaly,atobezohleduna jejich
ilmí|illl]]li|lll|l1]]]l]1]tll| ll|li *,ř,*",} T_ a _3_ :* váah k hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKO§O,
|ilnffij]ii lMfi"" uL{] | ],i *_

ltllltr lflilililillilrmrruiltr!Ťltrli| i||:]$i[!í:carert dobrovolného svazku obcí..EKOSO. svazek obcí" za rok 2016
r6ffiullllll|lll "ť|ll||íúúrrl ]TlŤr a -r€dostatky, kíeré maji ávaŽnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c)
ilfimlflíM d§llffililt,§Mt §in

;ffi,rrlxíllŇtllfillllřlúulllilřrTťrTr ,íil$fir:[ín&.;*. robrovolného svazku obci ..EKoSo. svazek obcí" za rok 2016
|míIllfifr 1l|llllilfi]iilllllll|lllllBllllí ::i,iT!í ů -llg6,:§:§:k-_r r.ivedené v § 10 odst.3 písm. b),

lmm'nh lmililr] " lll {i|i|l]]l||||||llil ,. ! :] §, l J_:
*;".D|ll]rha.';]:''--'}'''-''lk
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stav k 31 .12,2arc

11 11oo77

11 ía o77

zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření dobrovolného §v&uku obci za rok 2§16
EKOSO, svazek obci

6.3. UPoZoRNĚNí NA RlZlKA
&itá dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420t2004 §b. nebyla identifikována.

a4. PoDíL, PoHLEDÁVEK A Ávea<Ů NA RoZPoČTU SVMKU oBcí A PoDíLzAsTAVENÉHo nnR.,lerKu NA CELKoVÉM MAJETKU

m EF ÍLrfiU SVAZKU OBCÍK PRŮMĚRU JEHO PŘÁJMŮ ZA POSLEDNÍ4F6FuÉ Rotť po D LE p nÁvr.r íno p Ře o pi§u ú p Řvú J ió irro' nóž-pěióvo ubsr

ROZVAHA- 9ILANCE Položka číslo A.IV. a B, IL 1162317,oo

FIN2 - t2 M Řádek eíďo +zoo 3 479 828,77

-di
ROZVAIIA - BILANCE Položka D IV

IG,ÁKToDoBE zÁvazxy.l
DLoUI{oDoRú cnT.rn]ví 2181789.47

F§,2 _ 12 M Řadek číslo +zoo
PRIJMYPO KONSOLIDACI
(]nl,KÚ']\,í 3 479 828,77

BUl \-!počet podílu ávazků na rozpočfu 62,7o

Sana 5 (celkern 9) 7.3.2017



j , a o vÝšledi{u Fýeěkor.m§Bi hcsp*daíeni d*brovolného §va*k.} obcí za yck ?B16] 3 O, svazek *b*i

T. DALŠíINFoRMACE

ffi§ryňrazUjepráVozměnitsvůjnázornapřezkoumáníhospodaření@
Ůi .EřGo, wazek obcÍ" za rok 2016 v případě nových skutečností, známýchpo clatu předánímq Éfií srazku obcí.

lb§n bň má 2Í listŮ vČetně příloh, byla vyhotovena dne 7.3.2017ve třech výtiscích,l'§ lh ito{' urČenY Pro svazek obcí a jeden k založeni do spisu auditora. Všechny třiffi TůJ,t rnají platnost originálu.

o+
/^
oď
*

-+ cFB.
wÉla

fon!,Lúnd t(ÁČR čí§o 1908

,].r. frnmŤllry

Auditorská společno§

oprávnění KAČR číslo 420

o

§_xa
o'/'

<,/
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,' .. a !Jt§l§d*{t! É}i{lčk§Llťn;ini l'eosp*ei*ť'*rlí EJotrrrrv*iťiéíro sv;azku t:bci za rók ?č.ls]S] =l,iu*koi:*i

ktovisko vedení svazku obcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve3;r§lu § 7 odst. 1 zákona č. 420t2OO4 §b., o přezkoumávání hospodaření územních
snosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:

5'ry56l' svazku obcí bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí
r rl=doženým návrhem zprávy o r4ýsledku přezkoumání hospodaření,

To zpráva o provedení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ,.EKoSo.
l* obci" za rok 2016 byla projednána se statutárním orgánem svazku obcí dne 7.g.2017.

&ťs

, jzl

lrmrffi'ůilm. !ňiúreúe sraz*,u olcí

iiíh(osQ
saa6* obcl

|::é}o:!9^ios, Títlový §6páíiOv ?57 63r.{JT j1,1_t:5] 
1 13, 9lládka 31 r g51 954ll;t: 4ý§.}c29, DjČ- Czáglnclg

,Z.,,
lfr f,-:r

mlruon §.az*u obcí E

lb runn o provedení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKo§o.n ď ee rot 20Í6 byla předána ve dvou u.ýtiscích statutárnímu orgánu svazku obcíůT'"lDí7_

ů'|&,,,ůmpř!,,l!Ň Sana 7 (c€lkem 9) 7.3,2017



3 pŘíLoHy zpRÁvy o výs*oKu HospoonŘeruí svnzKu oecí
l. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením

auditor ověřil
Finanční výkaz _ vÝKAz PRo HoDNocENÍ PLNĚNÍ RoZPoČTU Fin 2-12
k 31 .12,2a16, sestavený dne 7,3.2017 @očet tistů 3)

Učetní závěrka k31.12.2a16, sestavená dne 7.3.201Z, kterou tvoří RoZVAHA,
vÝxezzlsKu A ZTRÁTY, pŘílonn @oč€tlístú 8)

PoMĚRoV[ tJKAZAlpLE podle zákona ó.42al2aa4 Sb., o přezkoumávání ÚSC a
DSO za období 1212016, sestavený dne 7,3.2017 @očet listů 1)

:,; - ] -'1 Č. /. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným
, :":,:,: : i'ením auditor ověřil:

, *, _:_ 
"irrri 

prár,nírni předpis__v popř. jejich v_vbraný-mi ustanoveními:

: -+]i] 2004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územnich samosprármých celků a
. .-, J : sl azku obcí. ve zněni pozdějších předpisů,

: ]_i ]i]00 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve zněni pozdějších
-,_ - : , _- *i tselicími prováděcimi práwími předpi'sy:

' -,, . _ j j]312002 Sb.. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
: :-3 1991 Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějšich předpisů, a souvisejícimi

, ". " , :::,,llmi předpis1-:
'_, _; *i ]i)09Sb.kterouseprovádějíněkteráustanovenízákonač.56311991Sb.,

,, " , - . . ,, 
r- znčni pozdějšich předpisů, pro někleré vybrané účetní jednotky,

- : lr_1 ]t;i,t! Sb.. o účetnich zíynamech v technické formě vl,braných účetiiích
: ..,J:l t-.řcdálání do centrálního systému účetnich informací státu a o

-, _,--::,---:l.

- 
- - - - :'.- s::rd;:dr pro něl,1eré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictvi

- -, ] ,Sb.
,,, , S: . .- orcrch. l,e znění pozdějších předpisů
,,u - - S:,-,,;:elnrch zakázkách_vezněnipozdějšíchpředpisťr.
,,,il -: - >:. ,. rozpočtor,ém určení qýnosů některých daní územnim

-*-r:j\:.i\nr státnim fondŮm (zákon o rozpočtovém určení daní), ve

,,Li l -\: , :.:..:,_.likontrolereveřejnésprávěaozměněněkterychzákonů,ve

l" - " '-,- - - S: l :lat.-.rrch poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a" " ,:- : "- ::J::::*. r,roladě_lÍcí některá ustanoyení zákona č. 262/2006 Sb..
i,.] l., i _-"- :,,::, i,, :::;i:rsu

1 LLLÍ'

iffiffih
]lli "'il*llii]l|"".{si.

ii|l ]l 'il , |; ,-

l ii ,
:e ,'em 9) 7.3.2017



] .,l.,,6 6l vý§ledku pťez!.oxrxáni hosprrei;rř**{ d*bror.rl{néhrr §VůZku obcí ?a rok Ž* j§

:, ]sc. sv*Jek ť,bfli

,j}

ňítoua č. il. označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při
přezkoumání:

- )olumentace k používarrému SW
- ---a€tní denkza období 01-12/2016
- *:etní ávěrka k 31.12,2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a zbá§, Příloha)
- 'ťlliaz pro hodnocení plnári rozpočtu k31.lZ.2arc
- '_ ava o qýsledku přezkoumání hospodařerú zapíďchíuejicí období
- Jarcrečný íčetzabĚžný rok-náwh/koncept

" i--lřní směmice

jot"r z jednání představenstva svazku obcí
l"ta";.s z_iednaní vatné hromady svazku obcí

xr'aen} rozpočtový qýhled
urr=:o@tu a jeho zveřejnění
t mlreoi rozpočet

. il.ncn*s **hvaleného rozpočtu
" - pret rotpčfu / rozpočtová opaření v chronologickém řídění

íung-*-tm* ávěreúrý účet za předchozi rok a jeho zvď{nění
! r,r"iglx záprsu o zvďejnění na uřední desce (lryvěšeno - sejmuto)
*,nfur;ťarnt o poskl,tnuti dotace a související smlourry l vypořádání dotací

!lncuc;[:í srrpisv a jeJich přílohy
o!l[ lrrú.!:í i'příkaz k provedení inventarizace í zpráva hlavní inventarizační komise

, ].r_mrrr, _, provedeném zašazenímajetku do evidence, zinnarny o vytazerlt majetku z evidence

_m-alestr a kompetence odpovědných osob - přikazce operace, spávce rozpoČtu a hlavní ÚČetní

_úqrn t1.alr podle účtu, oDpA / po1- (bankovní tvpi.y, pokladní doklady, lrystavené fakt]ry, přijaé fakturY,

m, .ui_,eň i prvotrú dokumentace)

,,[furr, rre-r- .is€lnft organizací

rhm ( im z piijmů právnic§fch osob za běžné,oMobí

mnrrn ; -].;
Sňnffinr l1.7q-r-e
lmm unui;

. |unmrrrm aum,

l&ím@ÉEdm| f,,, e
:m říú€ Stíana 9 (celkem 9) 7.3.2017


