
Krajský úřad Jihomolavského kaje
odbor kontrolní a plávni
žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

SjĎZn : S - ,IMK 9425 ]/202() OKP

ZPRÁVA
o yýsledku přezkoumání hospodaření z^ rok2020

dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

SPOLEK PRO ROZVOJ VENKOVA MORAVSKÝ KRAS,
okres Blansko

;aprá!a o \,ýslcdku přezkoumáni lrospodařcní by]a vypracována na základě Zápisu z dílčího

irřezkoumání hospodaření, které probčhlo vc dne 24, srpna 2020 a na základě výsledku

](onečnóho přezkoumání ho§podaření. které se uskutečni]o dne l1. biezna 202l.

Přezkoumái hospodaření plobělrlo na Základě usl.tioveni § 53 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcich a v souladu se zákonen č,420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni úzenrnich

samosprávrrýclr cclků a doblovolných sr,azkir obci (dále jen zákon o přezkounlá\,áIri

hospodaření).

Mí§to provedení přezkoumání:
dílčí přezkoumání:

konečné pře7koumániI

l]řad nlěslyse Jedovnice
Havlíčkovo námčsti 71. 679 0ó Jedoynicc
Kraiský úřad Jilrornolar,ského kraie
Žerotir'ovo náměstí 3. 601 82 Brno

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Pověiení k přezkoumani ho§podaření ve smyslu

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena

Klajského úřadu Jihomoravského kaje.

Ing. Lenka Létalová

§ 5 zíkona o přezkorrmávání hospodařeni

vedenín odboru kontrolniho a plávního

František Novotný - před§€da

Renata Kalová - účetní

Při př€Zkoumání byli přítomni:



předmět přczkoumáni:

Piednlětem přezkorimáni hospodařcni isou oblasli hospodaření uvcdcnó v § 2 oclst. 1 a 2
zákona o přczkoumár,árrí lrospodařerrí. posou7cnó podle hledisek uvedených v § 3 tohoío
z:ákona, Přezkoumání liospodařcni bylo vykonluto výběrovýn způsobem.

Při posllzování jcdnotlivých právních úkonů se vychází ze zněni plávních picdpisů platných
lie dni uskutcčDčni tohoto úkonu,

Podle ustanove|i § 2 odst. 3 zákorra o přczkoumávání hospodaření nebyl,v piednětem
přezkounáni ťlda.je, na ktcťó sc v7tahujc polinnost lnlčenlivosti pod]e daňo\,ého iádu,

Přczkoun'árlí hospodaiení bylo Zalrájeio dne 20. čelvence 2020, a to doručcrrím pisemného
oznánlení svazku obci nejpozději 5 dnú přede dtrem rcalizacc r,ýkonu přezkournání,

^. 
vÝsledek Dřezkoumání

|i ohledem na mimořádnou situaci souviseiíci se šířenim kolonaviru došlo k omezeni
možno§ti realizovat přezkoumání hospodaření úZcmních cclků obvyklým způsob€m
a v obvyklém rozsahu }, souladu s vytvořcným plánem. v této věci vydalo Minist€rstvo
]inanci mimořádnó metodickó doporučeni k výkonu Přezkoumání hospodařcní
rizemnich celků.

lZa účelem zajištčni splnění základnich zákonných povinno§ti přezkoumávajícího orgánu
l]ylo nutnó konečné přezkoumání provést korespondcnčním způ§obem, l'ožatlol,ané
pi§emnosti ke konečnému přczkoumáni hospodaření hyly předloženy elcktronickou
formou.

Jl. Při přezkoumáni hospodařeni ncbyl}, zjištěny ch}by a nedostatk]- uvcdcnó
v ustano},ení § l0 od§t. 3 pišm. c) zákona o přezkoumávání hospodařeni.

]Ll. Při přezkoumání hospodaření byly zjištčny následující chyby a nedostatky, kt€ré
ncmaji ziivažnost ncdostatků uvcdených v u§tanovení § l0 odst. 3 písm. c) Zákona
o přezkoumár,ání hospodaření.

Přehled Zjišlěných ch,vb a nedostatků v členěni c]le usla1,loveni § 2 odst. l a 2 7/tkona

iJ přezkounávání hospodařeni:

,l 2 ads!. ] Dísn1..l) Dlnění
r) zlqč]p!Í! h |! Q!!!!!lL]!

- Dle čl, XVII. Stanov svazku obci Spolek pro lozvoj veikola Moťavský Kras zc dnc 27,

6, 2019 sc předsednictvo, jako Ýýkonný orgán svazku. schá7i dlc potřeb. nejméně však
lx 7a tři nrěsíce, SchůZi ťady svolává předscda ncbo místopředseda spolku, Rada
pořizuje ze sr,é schůzc zápis, Kontrolou bylo zjišlěno. že v prúběhrr roku 2020 b1,1

pořízcr' pouze jeden zápis ze schůze piedsedrrictva zc dne 19. l0. 2020, Dso spolck
pro roz\,oj r,€nkoýa ncpo§tupoval v §ouIadu s čl. XVll. stanov svazku obcí spolek
plo lozvoj venkova Moravský Kras ze dne 21.6.2OI9,
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B. plnění oDatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumáni hospodaření za předcházející lolE nebyly zjišíěky chyby a nedostatky nebo
íyto edostatlry byly již napfaýeny.

lI. při př€dcházejícím dílčím přezkoumání

Při předchózejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a neclostatky-

C, Záýér

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí spolek pro rozvoj venkova Moravský
Kras za rok 2020

bvly ziištěny chvby a nedostntky.
které nemají závažno§t nedostatků uvedenÝch v § 10 odst. 3 Dísm. c')

zákona o p&ZkQuq8éDibQ§BQdo&4Lq lQ.

- pře.lsethlictýo sýazku se neschází v souladu se stanoýami sýazl,;u, a to nejméně ]x za tří
měsíce-

IL UpozorněDí na případná rizika, kteřá lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
kteřá mohou mít n€gativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

- Při přezkoumóní hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná záyažná rizika, která
by mohla míí negaíiýni dopad na hospodaření sýazku obcí ý budoucnosti.

IlI. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání ho§podaření:

a)podílpohledáveknarozpočtusvazkuobci,,..,,,..,,...,...,,..,,...,....,,.,,,.,,,,,.,..0%
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obci ............. 0,68 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí .................. 0 %

IV. Ověření poměru dluhu §yazku obcí k přůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpoYědno§t:

Ve smyslu ust. § 17 zákona ě.23/2018 sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se

uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí,

Bmo_ dne 11. března 2021

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na koneč[ém dilčím přezkoumriní - za Krajský uřad
Jihomoravského kraje
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Ing. Lenka Létalová

konlrclolpo!čicn!ři2cnn!př.zkoumá!i

Poučcni

fa1o Zpráva o výsledku piezkoumání hospodaření ie současně i návrhen Zplávy o !ýsledkll
]]řezkounání hospodaiení. a.je mož1o ke Zjištěni Vni uvedené podal písemné stanovisko
ve lhůtč do ]5 dr'ů ode dne předatllí návťhu zprávy kontrolorovi povčřcnctnu rl7cnlm

]]řezkounání, Konečnýnr Zněí]ím zpr,ávy se lento Dá\rh slává okamžiken maného uplynulí
)hťrty. stanovené v § 6 odsl. 1 pisrn, d) zákona o přezkoumávání hospodařeni, k podárri
pisemnóho stanoviska kontt,o1olovi povčicnélnu řiZeníln přeZkoumání,

Zpláva se !),hotovuje ve dvou stejnopisech. přičen,lž se jeden stejnopis piedává Zásttlpci
kontrolovanóho subjcktu a druhý stcjnopis sc zakládá do přislušnóho spisu krajského úřadu.

Svazek obcí je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření poYinen přijmout opatřcní k nápravě chyb a nedostatků uycdcných v tóto
]Zprávě o výslcdku přczkoumáni hospodařcní a podat o tom pí§cmnou informaci
kraiskómu úřadu, a to nejpozději do 15 dnú po projednání této zprávy spolu se
]Závórcčným účtem v orgán€ch §vazku obcí.

i§vaz€k obci jc dálc ve §my§lu ustanovcní § 13 od§t.2 zákona o přezkoumáváni
hospodaření poyinen v informacích pod|e u§tnnoveni § l3 odst. l pism. b) téhož zákona
uvóst lhůtu, Ye které podá kraiskému úřadu pisemnou zprár,u o plnění přijatých
opatření a r této lhůtě křajskému úřadu uvedenou zpřávu zaslat.

Ne§plněnim íěchto povinností §e svazek obci dopusti přestupku podle ustanovcni § 1.1

odst. 1 písm. b) a c) Zákona o přczkoumávání ho§podařcní. Zn přc§tupek lze uložit
pokutu do 50.000 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoun]álrí hospodaiclrí b1,,la v sor,rladu s ustanove]lím § 11 zákona
o přezkounáváni hospodařcní projcdn/tna a jcdcn r,ýtisk převzal předseda s!azku obcí Spolek
pro rozvoj l,cnkova Moravský Kras. Z dťlvodu minoiádných opatřeni byl nár,rh zprár,y
prrljednán dálkově. p1,ostiednictvím tclctbrrické konunikacc, NcdíInou součástí zprár,y je

seznanr přezkounávaných písemnosti uvedených v piilozc.

Posledni kontlolní úkon. lj, plojednáni návrhu Zplávy, by1

lástupci svazku obci plohlašují, že poskytli pt,avdivé a
přezkounáni a o oko]nostcch vztahujicich sc k nčnlu,

učiněn dne 11. března 2021.
úplné informace o předmětu

Fřantišek Novotný

předseda dobrololnébo svžku obci

Renata kalová

:::.:Y::.:[t.-...,,,:,ř.]. -|
Podpis PMsedy dou(§ ,/-\tgl,: 0506/44 22 1!_.,-

hrúŇ íd/llL thcr

/uT
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Příloha ke zDřávě o vÝ§ledku Dřezkoumání hosDodaření za rok 2020

Pti přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemno§ti:

- Návíh rozpočtu na rok 2020
- Evidence rozpočtových opať€ní za rok2020
- Rozpočtové opatřeni č, l a2l2020
- schválený řozpočet na rok 2020
- Střednědobý výhled rozpočtu sestavený do roku 2022
- Návrh záVěrečného účtu za rok 2019
- Schválený závěr€čný účet z. rok 2019
_ Bankovní v}'pis č. ]4/2020 ze dne 3 l, 12, 2020 (ČNB)
- Bankovni výpis č. 5212020 (KB, a.s,)
- Bankovní výpis č. 7/2020 (ČNB)
- Inventarizačni zpráva za íok 2020
- lnventumi soupisy maj€tku a ávazku S€stavené k 31, 12.2020 (účet 028,321,231,374,388,403,4'7z,

38l )_ Plán inventur na rok 2020
- Knihapřúarých faktur 2020
, Rozváhak 3l 7.2020
- Úč€tní doklady za měsíc leden - červenec 2020
- Protokolo schválení účeml závěťky spolku za rok 2019
- Účtový rozvrh naťok 2020
_ stanovy svazku obci Spol€k pro rozvoj venkova Mořavský Kras z€ dne 27, 6, 20l9
- Žádost o dotaci ze dne 17,2, 2020 (MMR, "Výměna zkušenosti pro rozvoj mikoregionu Moravský

kraď')
- Dodatekč. l ke smlouvě o v},tvoření strategických dokumentů ze dne (ENVIPARTNER, s,r.o,)
_ smlouva (administrace přojektu) č. 2020033-A ze dne 25, 5.2020 (KM adnin "V)4vořeni sťategických

dokum€ntů pro spolek Moravský kras)
- Smlouva o dilo č. 20012-005 bez uved€ni data uzavř€ní (Tinoris projekt a,s, řízeni projektu" Výměna

zkuš€nosti přo rozvoj mikroregionu Moravský kas")
- Dokumentace k projektu "Společně s€ vzdělávám€ a sdílime poznatky dobré praxe"(Žádost o dotaci ze

dn€ 28. 2. 2020, Registrace akce a Roáodnuti o posk}tnutl dotace - MMR)
- Roáodnutl zakladatele obecně prospěšné společnosti Dům přlrody Moravského kasu, o.p,s. ze dne 30.1.

2020 (funkce člena správní rady)
- Zápis z va]né hromady DSo spolek pŤo rozvoj venkova Moravský kras, konaft 12.12.2019
- Zápis z valné hromady DSo spolekpro řozvoj venkova Morav§kýkťas, konané ]0, l,2020
- Zápis z va]né hromady DSo spolekpťo íozvoj venkova Moravský kJas, konané 30, 6,2020
- Zpřáva ze schůze revizní konise spolku ze dne 28. 5.2020
- Zápis zjednání předsednictva Dso spolek pro rozvoj venkova Moravský KŤas konaný dne 19. ]0, 2020
- Zápis z valné hromady Dso spolek pío rožvoj venkova Moravský kas, konané 22. 12.2020
- Zápi§ z valné hromady Dso spolek pro rozvoj venkova Moravský kas, konané 28, 6. 2018 (bod č, 8 -

přlspěvky obci na př€dfinancování dotace na "Strategické dokumenty"
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