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Ve II. pololetí 2018 dle informace účetní svazku provedena žádná externí 
kontrola hospodaření sdružení. 
  

Zápisy z jednání 
orgánů 
dobrovolných 
svazků obcí 

V roce 2018 do 30. 6. se uskutečnilo jedno jednání valného shromáždění 
sdružení dne 21. 6. 2018. Téhož dne proběhlo i jednání správního výboru 
sdružení. 
 
Kontrole byly předloženy Zápisy z Valného shromáždění a správního výboru 
sdružení včetně usnesení a příloh. Tyto dokumenty jsou uloženy u tajemníka 
sdružení a obsahovaly patřičné náležitosti. 
 
Ve II. pololetí 2018 se uskutečnilo zasedání Valného shromáždění sdružení dne 
11. 12. 2018. Byl předložen Zápis z Valného shromáždění sdružení včetně 
usnesení a příloh. Tyto dokumenty jsou uloženy u tajemníka sdružení a 
obsahovaly patřičné náležitosti. Rovněž se v tento den uskutečnilo jednání 
správní rady SMO VM (zápis byl předložen). 
  

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Sdružení měst a obcí Východní Moravy nemělo v I. pololetí 2018 zřízen žádný 
peněžní fond. 
 
 
 
  

B. Zjištění 

 
I.    Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
 

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě 
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 
osobám.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s 
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  
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II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
 
III. Při konečném  přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

C. Závěr 

 
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let 
 

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a 

nedostatky byly napraveny. 

 
 
II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení měst a obcí 

Východní Moravy za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.]. 

 
 

III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

 
IV.  Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení měst a obcí 

Východní Moravy za rok 2018 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,75 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,07 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 

 
 dne pátek 17. května 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Císař ………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 
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Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího 
přezkoumání.  
 
 
 
 
 

 

Mgr. Jaroslav Šlechta, předseda  dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem 
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý 
majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu 
nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani 
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky 
malého rozsahu. 

 
Mgr. Jaroslav Šlechta, předseda  dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení měst a obcí 

Východní Moravy, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy 
písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání 
konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího 
projednání při schvalování závěrečného účtu.  

 
 
 

 
Návrh zprávy převzal a s obsahem byl seznámen  dne  17, 5. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Šlechta 
předseda  

……………………………………………….. 

podpis 

 
 
1 x obdrží: DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní  

 
 


