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Zpráxa o vysledku přezkoumání hospodaření
dobrovolný svazek obcí Jilemnicko _ svazek obcío Ič: 706g406t
za rok20l3
Přezkoumání

se

uskutečnilo ve dnechl l4,lt.20l3 a23.4.20l4

nazákladé zákonač.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:
obecní úřad Jilemnicko - svazek obcí

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řÍzenímpřezkoumání:
Ing. Jana Nováková

Pověření k přezkoumání hospodďení ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodďení
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:
Mgr. Bc. Vladimír Richter _ předseda svazku
Eva Můllerová - účetnísvazku
Ing. Radka Paulů _manažer svazku

U

lean 64212a. 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 617 . fax: + 420 485 226 444
e-mail: jana.novakova@kraj-lbc.cz . www.kaj_lbc.cz . IČ: 7o8gt sos . otČ : cz7089
Datová schnánka : cskbvkw

l
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
42012004 Sb.. D1e $ 6 odst. 3 písm. b) zékona je přezkoumríní hospodďení prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých právních úkonůse vychází ze znění
právních předpisů platn''ých ke dni uskuteěnění tohoto úkonu.

A. Přezkou mané písem nosti
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko

svazek obcí byly

přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtový vyhled

Valná hromada svazku v souladu s ustanovením $ 3 zákona 25012000 Sb., schválila dne
28. 3. 2013 rozpočtový výhled na období 2014 _ 2016 ltdaje uvedeny v tis. Kč/.

Příjmy
Výdaje
Saldo

20r4
s 839

20t5
4 0r4

2076
3 693

3 719

1 685

2 120

2 329

1 185
2 508

Při posuzování souladu ročníchrozpočtůa predikce rozpočtovéhovýhledu jsou zjišťovány
význatnné odchylky, způsobenénásledným zahrnutím dotačníchprostředků.

Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria pro rok 2013 byla schválena na zasedání Valné hromady
dne 14. t2.2012 usnesením č.2.
Pravidlo pro použitírozpočtového provizoria:
- čerpáníběžných výdajů v období I-3l20I3 do výše 24oÁ schváleného rozpočtu 2012.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl zveřejněn v souladu s ustanovením $ 11 v odst. 3 zákona
č.25012000 Sb.' ve zněni pozdějšíchpředpisů od 4. 3. t3 do 27.3.2013.
Kontrole bylo předloženo písemnésdělení obcí svazku o zveřejnění návrhu na úředních
deskách a webových stránkách obcí. Namátkově bylo prohlídkou webových stránek
vybraných obcí ověřeno zveřejnění dokumentu.
Schválený rozpočet
Rozpočet svazku na rok 2013 schválila Valná hromada svazku obcí na svém zasedání dne
28.3.2013 usnesením č. 2 v souladu s $ 4 zákona25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtův platném zněni. Rozpočet byl schválen v následujícívýši:

Příjmy
Výdaje

16 138 890,- Kč
17 364 890,- Kč
Financování | 226 000,- Kč.
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Rozpoěet navantje na rozpočtowý výhled a je shodný s kvantifikací rczpoětu ve ýkazu
FIN 2-12M. Schodkový rozpočet je kryt zůstatkem finančníchzdrojů z minulých let na
základnimběžném účfu.
Rozpočtová opatřeni

orgríny svazku

v

korrtrolovaném období projednaly

a

schválily následující rozpočtová

opatření:

iozpočtové opatření č. 1 schválené Valnou hromadou svazku ďtle 23. 9. 2013
- rozpočtové opatření č. 2 schválené Radou svazku dne 20.1|.20|3,
- rozpočtové opatření ě. 3 schválené Valnou hromadou svazku dne3.l2.20l3,
- pověrení raaý vH ke schválení rozpočtového opatření č. 4 před 31.12.2013 dne
-

Kvantifikace rozpočtových opatření
příjmy
16 138 890,00
schválený rozpočet
4171000,00
Roč. 1
442 977,20
Ro ě.2
420,00
410
14
Ro č.3
:

Ro č.4

uprovený rozpočet

0,00
6 342 447,20

výdaje

3

-I220l3.

financování
r 226 000,00
0,00
0,00
11 881 420,00
0,00
13 107 420,00

t7 364 890,00
4 771000,00
-

2

442977,20
529

19 449

000,00

0,00

867,20

Kontrolou bylo ověřeno promítnutírozpočtových opatření

do výkazt FIN 2-I2M

k31.12.2013.

Závěrečný účet
Závěrečný účetsvazku za rok 2012 by| schválen včetně zprávy o kontrole hospodaření
Vďnou hromadou starostu dne 28. 3.2013 usnesením č.Zbezvýhrad, vzhledem k tomu, že
zpráv a o přezkoum ini za rck 20 t2 neob s ahoval a chyb y a n edo statky.
Návrh zívěrečnéhoílěnt za rok 2012 byl zveřejněn v souladu s ustanovením $ 39 v odst. 6
zikona č,.25012000 sb., ve znění pozdějších předpisů od t2.3. do 28. 3. 2013 na webových
stnínkrích svazlru a svazek předložil potvrzení o vyvěšení účtuna stránkách obcí. Namátkově
bylo ověřeno potvrzení obcí o zveřejnění dokumentu a byla provedena i namátková kontrola
vybraných webových stranek obcí.

Bankovní výpis
Kontrolou bylověřeny stavy účtůpodle bankovních výpisů k31.12.2013:
0,00 Kč
Komerční banka č. účtu27-6184180217l0I00
Kč byl převeden na č. účtu
8
792,68
výši
ve
Úeet uyl k 31.10.2013 zrušen, zůstatek
3s-3294602309/0800.
V pruběhu roku byly nové zÍízeny účtyčísel:
429 808'56 Kč
3294602309/0800
357,00 Kč
472
3 5 -3294602309/0800 (kompostárna)
687 326,45Kč l25 062,04Burl
19 12269293/0 800 (eurový účet)
99 698,76Kě
94-572t645110710
1 689 190'77 Kč.
ZBÚ celkem
je
ČNg.
kurs
používán
denní
Pro přepoěet EUR
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Výše zůstatku souhlasí s rozvahou na účfu23t - základníběžnýúčet
a s údajem řádku č. 6010
výkazuFin2-12 M k 31.12.20t3.

Inventurní soupis majetku a závazkůt
Jilemnicko - svazek obcí postupoval při realizaciinventur podle vyhlášky
č.27012010 sb.
K zajištěníinventarizace majetku k3I.l2.20l3 bylo kontrole předloženo:
- vnitřní předpis Inventaiizace majetku azávazki,
- Plán inventur na rok 20t3,
- Proškolení členůDIK
- Inventarizačni zprávazarok20l3 ze dne 30.1 .2014.

Dokumentace obsahovala všechny náleŽitosti požadovanévyhláškou
č. 27O/20l0.
j9{no]|ivým majejkovým účtůmbyly doloŽeny inventurní
soupisy,
stavy majetku k datu
I
31' 12' 2013 uvedené na inventurních soupisech sóuhlasí se stavy
v účetnictví'nebyly zjištěny
inventurní rozdily ani nebyla přijata žádnáopatření a nebyly podány
žádnénávrhy.

V rrímci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové
evidence
v celkové výši 10 08O 22O,8O Kč (účet943 - DPP k jiným zdrojů), která zahmovala
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přislíbené dotačnítituly na Projekty:
- Komunitní kompostování ve qiši
5 782 922,00 Kč
- Technika pro svoz bioodpadu ve výši 2 525 390,00
Kč
- Meziobecní spolupráce ve výši
1 771 908'80 Kč.

Úttovy rozvrh
Kontrole byl předložen aktuální účtovýrozvthve velmi přehledné
formě.

Hlavní kniha

f9!1ote byla předložena hlavní kniha - obratová předvaha za období 01-10/2013 a
12t20t3.

01-

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Kontrole byla předloŽena smlouva o hmotné odpovědnosti s účetní
svazku
uzavŤenáv souladu se zněním s zs2zákoníku prácě.

z l.7.2OO7,

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena ručně, příjmové a výdajové doklady jsou
vedeny v samostatné řadě.
Pokladní limit je stanovený ve výši 25 000 rce
tz.s.zo
12).
Zařontrolované období
1sónvateno
bylo vyhotoveno 31 pokladních dokladů, zůstatek pokladní hotovosti
na konci roku byl
nulový souhlasí s účtem261 Pokladna i pol. 5182
3639.
Kontrolou
uyty nama*ove
$
ověřeny pokladní doklady v měsíci červenci
poř.č. vl0-I4/I3 a PPD poř.č. P2-4l20t3)'
iwn
říjnu (VPD v20ll3) a prosinci (vPD v24-25)2013), nebyly
zjištěny n.aortuttv.
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Příloha rozvahy
Kontrole byla předloŽena Příloha k úěetním výkazttm. Jednotlivé poloŽky tavazljí na
hodnoty uvedené v rozrlaze a byla vyplněna ve všech částech, pro něž mělo Jilemnicko svazek obcí v účetnictvíinformace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Rozvaha
Kontrole byl předloŽen výkaz-rozvaha 31. 12.2013, ze ktetého je patrné, Že
zahrnuj e v e významných položkách:
5 236 751'00 Kč
Úeet ozt - Stavby

m^ajetek

svazku

9 267 218'50 Kč
Veet OZZ - SMV
730 426,00Kč
Úeet ozs - DDHM
apeněžní prosťedky na účtuve výši I 689 190'77 Kč.
odepisování nazákJadě odpisového plánu z30. 11.2011 provádí svazek v ročníperiodě, od
roku 2014 čtwtlehě.

CizÍ'z.droje
V roce 2013 ňidn svazek k předÍinancování dotací 3 krátkodobé úvěry' k 3l.I2.13 byly 2
úvěry splaceny.
I0 641927'60Kč
Učet 281 - Krátkodobe úvěry
_
8 321,00 Kč
Úr,etzzt Dodavatelé
86 890'00 Kč
Úoet lgt - Zaměstnanci
39 487'00 Kč
Úoet::o - SZP
Úr,etg+z - Jiné přímé daně
Ú r,et ll l _ Kr. přrj. zálohy
Úeet :g+

- Výnosy

př. období

Kč
Kč
36 411'98
382209,40Kč
10 708'00

Krátkodobý úvěr na předfinancování projektu ,,Komunitní kompostování" se splatností v roce
2014významně ovlivnil podílzávazků na rozpoětu DSo.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena ručně v ''Knize došlých faktur'' a sloužíi jako evidence
závazka. V kontrolovaném období svazek přijal celkem 105 dodavatelských faktur
v celkovém objemu 13 186 125,91 Kč, faktury byly hrazeny ve splatnosti. K 3l.l2.20l3
nebyly uhrazeny 2 faktury (ev.č. 100 a 105) v objemu 8 321,00 Kč, souhlasí s doložením
zustatku účtu321 - Dodavatelék3l.l2.20l3.
Namátkově byl kontrolován vzorek přijatých faktur, jejich úhrady a zatčtování v měsíci srpnu
(ev.č. 48-59), v měsíci listopadu (ev.č. 83 - 95) a v měsíci prosinci (ev.č. 96 - 99,101 - 104).
Kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti, nebyly zjištěny nedostatky.

Kniha odeslaných faktur
Svazek v kontrolovaném období emitoval 65 odběratelských faktur v celkovém objemu
80 599 Kč. Faktury byly řádně zatlčtovány, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, dle
zákonač.563191Sb., o účetnictvía nebyly zjištěny nedostatky, koncem roku nebylauttrazena
1 faktura (ev.č. 50) ve výši 800 Kč, souhlasí s doloženímzůstatku účtu31l- odběratelé
k datu 3l.l2.l3. Kontrolou bylo namátkově ověřeno zaúčtovániai*'rada fa ev.č. 33 _ 41
v měsíci srpnu a faktury ev.č.62 - 65 v prosinci 2013.
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Yýkazzisku aztráty
Kontrole byl předloženvýkaz zisku aztráúy zaobdobi l0/20I3 a12/2013.
Dobrovolný svazek obcí vykánal t5rto hospodářské výsledky:
0r-1012013
01-1212013
Náklady
I667 I70,46Kč,
2 984 447,56 Kč)
Výnosy
2061 47t,05Kč
2769 593'18 Kč
po
HV
zdaněrtt
394 300'59 Kč
- 214 854'38 Kč

Výsledek hospodaření souhlasí navýkaz Rozvaha uěet 493 - Výsledek hospodaření běžného
účetníhoobdobí.

odpisování majetku
Jilemnicko - svazek obcí stanovilo ve schválené směrnici k odepisování majetku rovnoměrný
způsob odepisování, se zaúčtovánímodpisů lx ročně do 5Yo vstupní ceny. Takto zttětované
odpisy představovaly objem 409 035,00 Kč a byly součástínákladového účtu551- odpisy
DM (účetnídoklad 644 ze ďne 3I.I2.20l3).

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloženvýkaz FIN 2-12M k3t. 12.2013, který
lúdaje u příjmů, lrydajů a financování uvedeny po konsolidaci/:
Schválený
rozpočet
16 138 890,I7 364 890,Financování l226 000'-

Příjmy
Výdaje

Upravený
rozpočet

Ro

následujících hodnot

Skutečnost % RU/Sk

447,20
867,20
13 107 420,00
6 342

t9 449

nab;ý'uá

6 267

577,87
894,66
316,85

16 446
10 179

98,82
84,56

77,66

Hospodaření svazku je ovlivněno nedofinancováním předpokládaných dotačních titulů, které
vyvolalo pro rok 2013 ípravy příjmů i výdajů. Hospodaření svazku skončilo rozpočtovým
schodkem ve výši I0 I79 3 1 6,85 Kč, nižšímnež předpokládal upravený rozpočet.

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí

V

roce 2008 byla provedena Změna č. 2 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
Svazek se rozšířil o obec Paseky nad Jizerou, město Rokytnice nad Jizerou a město Jablonec
nad Jizerou. Registrace byla provedena dne 14.3.2008 Krajským úřadem Libereckého kraje.
Stanovy a osvědčenío registraci dobrovolných svazků obcí

Ke dni 20. 12. 2011 provedl svazek Změnou č. 3 úplnou aktualizaci Stanov dobrovolného
svazku obcí. Registrace Krajským úřadem Libereckého kraje byla provedena7 .2.2012.
V kontrolovaném období byly provedeny 2 změny stanov a to:

Změna ě. 4 - ke dni 28.2.2OI3, registrace
pro schvalování účetnízávěrky).
Změna č. 5 _ ke dni 25.6.2013, registrace

rÚrr

rÚrr

byla provedena 18.3'20l3 (zřízeníkomise
byla proved ena

24.7

.2013 (úprava předmětu

činnosti z důvodu provozování systému sběru' třídění a zpracování bioodpadu

v mikroregionu).
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Registrace svazku byla provedena v souladu s $ 20i, odst. 2 a 3 zákona č. 4011964 sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ke dni 18.4.2000 pod čj. w4492000
okresním úřadem v Semilech.
orgány sdruŽení jsou: valná hromada svazku, rada svazku, předseda svazku, místopředseda
svazku, revizní komise svazku a komise pro schvaloviíníúěefirí závěrky. Svazek se skládá

z21čIeni.

Smlouvy a dalšímateriály [-přijafým účeloýmdotacím
Kontrolou byly namátkově ověřeny následující dotačnítituly:
a) Na základě Smlouvy o poskýnutí účelovédotace zrozpočtu Libereckého kraje - grantový
fond ě. oLPl23l9l20|2 ze dne l7. 8.2012
Nrázev projektu: Společná obnova obcí Mikroregionu.
Celkové způsobiléqýdaje: 453 96l,-Kč
301 000,- Kč
Výše dotace:
|52 691,-Kě
Vtastní zdroje:
Termín vyúčtováníprojektu do 19. l. 2013 _ ceIá rcalizace pr9jektu proběhla v roce 2012, na
zák|aděávěrečnéhó vyríčtovánísvazek obdržel doplatek zrcÚrrve výši 30 100,- Kč (10%),
zaúčtovanénapol.4122

b) Svazek obdržel doplatek na evidenění čísloprojektu PF087 v rámci Fondu Partnerství Programu švýcarsko _ českéspolupráce s názvem ,rPředávání zkušenosti mezi zástupci
samosprávy regionů Jilemnicko _ a St. Gallen'' ukončenémv roce 2012 č,ástku22l 508,19
Kč, zaúčtovanéna pol. 4118UZ 95001
c) Rozhodnutí ě. I10877}4,ěíslo projekfu CZ.I.02l4.l.00/1l.11101/1I0877O4 - SFŽP ze dne
20. t2.z}tt.
Nazev akce: Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku
Termín realizace a vyhodnocení : leden 2012 - prosinec 20l3
Svazek v kontrolovaném období obdržel:

l22963,96Kč
2 090 387'56 Kč

pol.4213U290877

pol.42l6UZ 15839
Kontrole předloženo finančnívypořádrání dotací ze dne 12.2.2014 a 16.2.2014
celkové způsobilévýdaje z 459 279,50Kč
2 090 387,57 Kě
dotace FS
Iz2 963,97 Kč
dotace SFZP
245 927,96Kč,
YZžadateÍe
d) Rozhodnutí č. l10862t4 - sFŽP o poskytrrutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu v rámci operačního programu Zivotní prostředí z prostředků SFZP

ze dne20.12.2011.
Niízev akce: Komunitní kompostování na Jilemnicku
Financování projektu CZ.l.0214.1 .00/1 1.1 1 103:
660 078,- Kč (5%)
- dotace SFŽP
- dotace z veřejných
- zdroje žadatele

prostředků lI22l342,-Kč (85%)
I320195,- Kč (10%)

Termín realízace: do konce roku 2013 _ projekt není dosud vyúčtován,výdaje hrazeny pouze
z krátkodobého úvěru.
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eJ Smlouva ě'-.37779?0-0P-7I o poslqyfirutí dotace v rámci
oP přeshraničď spoluprác e mezi
Ceskou republikou a polskou republikou ze dne t3. g.2012.
TiTl projektu: Dny polsko _ českékultury v Karpaczi a Jilemnici
Celková výše výdajů: 63 295,63 EUR
- dotace EU : 53 801,28 EUR (85%)
- SR:
3 164,78 EUR (5%)
- vl. zdroje 6 329,57 EUR (10%)
Termín ukončeníprojektu: 28. 2. 20t4
V kontrolovaném období svazek obdržel dotaci ve qfši 36 4Il,98 KčJ zaičtovanána
pol.
41 16 s UZ 17007.
f) Dotačníprogram Libereckého kraje

- na základě usn.č. 355l13/Zk dne 24.9.13 bylo rozhodnuto o přidělení
dotace na projekt
s bioodpadem na Jilemnicku?'' ve
sz 404,-Kč.Ktntrole předložena smlouva
]]v!t-e-c9
ě' oLP/3237l20I3 schválená Radou LK dne "ysi
t:.s.t: ,rrn.č. t225/t3lRK ze dne 18.11.2013.
Termjn ukončeníprojektu do 8.12.2Ol4. Kontrole předložena
pruběžna zpiava o realizaci
projektu ze dne 2}.l.20l4, čeryánív roce 2013 ve výši
0,00 Kč (aktivity budou realizovány
ažv roce2014).
- na základě usn'č' 236/l3/ZK dne 25.6.t3 bylo rozhodnuto přidělení
o
dotace na projekt
''Rozvojové aktivity Jilemnicka'' ve výši 446 211,14 Kč (max. podíl poskytovatele 71yo),
na základě Smlouvy č. oLPl3693l20I3 ze dne ll.l2.20l3. DSo
Jilemnicko obdrželo dne
16'12'13 neinvestiční účelovoudotaci ve výši 401 590 Kč (90%),
zaučtovánana pol. 4122Kontrole předloŽeno závěrečné vyúčtovráníze dne 8.I.2014.

celkové způsobilévýdaje
dotace 2013
celková výše dotace
doplatek dotace

637 444,49 Kč
401 590,00 Kč
446 211,14 Kč - 70% celkových skutečných nákladů projektu
44 621,14 Kč ze dne 30.t.20l4

g) Smlouva o vzájemné snoj1nráci při realizaci projekfu
'lSystémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci územíspravnicn
obvodů obcí s rozšířenou
p.ůsobností''reg.č. projektu č. Cz.1.04l4.t.O0/B8.oóoot
mezi Svazem měst a obcí ČR a

Jilemnicko - svazek obcí ze dne 30.10.2013, doba twÍnído
31.5.20l5 s celkovým finančním
objemem aždo částky 2214 886 Kč. V roce 2073 svazek
obdržel celkem 442977,20Kč,
zaúčtováno na pol. 2324 s 3900. V souladu s podmínkami
byla vytvořena + |ru.ouni místa (1.
pracovní smlouva - koordinátor meziobecni spolupráce
území- t páovni úvazek,2.
pracovní smlouva - pracovník pto analýzy a strategie
- 0,5 pracovního ,ivarku; 3. pracovní
smlouva - pracovník Wo analýzy a strategie - 0,5 piacovního
txazloa;4. pracorrní smlouva asistent - 1 pracovníixazek) s místem výřonu práóe
oRP Jilemnice s účinnostíod l.1 t.2013
do 31.5.2015.

i

Dohody o pracovní činnosti
Kontrole byly předlo-ženy 2 dohody o pracovní činnosti (vedení
účetnictví,manažerprojektu)
uzavřené dohody měly všechny náležitosti včetně podpisů
a byly sepsány v souladu s $ 76
a77 zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce v platnán inění.

Smlouvy ostatní
Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:
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cenl1 224 740 Kč
-Kupnísmlouvaě.1tz0t3--CZ1.Oz.l4.t.0OlI1.11101zedne27.2.20t3uzavřenásťt
zsgztls+'
tČ
Bro<1-,
Česlcy
"u;ot'odnutou
MULTITEC Bohemia a.s.,
* mění bod č' 4 Cena za ďíLo na
t"'yďk|},.;;Oli'
t.i
r:
rn2IoÁ' cena bez DPH
včetně DPH ve
,^cnv
""c"iblá",r*
důs'ái<í
v
(změna
a
'*bybPH 'io'
částku 2z43 279,5óKě
oou3.mových kontejneru
,,uáá;;"{;rk ororoetJ''rioli'o._i"',":á*n'-'ett
se nemění;
'ru
sběrných nádob pro BRKo'''
za
Paka' IČ 60933682',ze dne27'3'113
Nová
s.r'o'
oBIS
fi
- Smlouva o dílo uzavÍegél.s
p'j* fro in"estičníakci ''Komunitní
voetně DpH na stavební
re
ísgsor
+
cenu
dohodnutou

ř;;p;.,"'

práce'''
ání naJilemnicku - stavební

Jilemnicko
-Kupnísmlouvač.Il2ol3-Cz.t.O2.l4.t.o0Á3j8g22sfrCTS-servis,a.s.Poděbrady,
;';" bio'ogicky rozložitelných materiálů:

í;

IČ28207505
_ svazek

na dodávku ,,Technika
obcí,, zadohodnutou kupní "Jrr'iit-zogórlvoetně

DPH ze dne 9'10'2013'

na opravu místní
-SmlouvaodílouzavtenásfiAutodopravaL-'|:'^:*is1av,MartinicevKrkonoších,
cenu 150 oo'o re 'eát''c opH
aorroiřňlT,
4.9.13
IČ7293g3I|, zedne
'u
v k'ú' Roztoky u Jilemnice'
oíg
komunikac" p.p.e'-iňo

'2028

"w'e

Smlouvy o přiietí úvěru
Čerpáníúvěru za období OI-I212013
Kč
rivur a - ve výši 2 000 000
úvěrová smlouva 03517 7 8439
traktoru''
t e.i i nrrurr.ování proj ektu''nákup
go'e 'žoi+jednorazovou splátkou
do
is,erri, zástavníprávo k pohledávkám
"'ui
e.íetu 351778439/0800
p'č' 001
t'"i{".z000 000 Kč dne 18'7'13 BV
Kč BV p'č' 004
jistiny oí. i'io'ii ve výši z odo 000

;ňi,

splátka

- úvěrový účetbyl zrušen

úvěr B _ ve výši 2253 000 Kč
úvěrová smlouva č' 1l753l13lLCD
nádoby''
účel:financování projektu ''sběmé
ui"" nepravidelných splátek
splacení: d" T .; .žó-iij eano1a3oyc ""uo
právo k pohledávkám
ziaj ištění: zilstavni
e.íetu 388124439/0800
BV poř' č' 001
dne 1'10'13
čerpáno ííiězóg'95 Kčdne
31'10'13 BV poř' č' 002
splátka jisti
"y;;;ězgg"gsKč
- úvěrový účetbyl zrušen

úvěr C ve výši 11 881 000
úvěrová smlouva č)' II761113ILCD
kompostárnu"
účel:financouani projektu ''stavba
'-^--,splátek
jednorázově nebo více nepravidelných
splacení: d" 3íj.iói'
iujistc''i, zilstavttipráv9 k pohledávkám

Kč_-

irž"\:::'#il:::::" ru

641 927,60

00g
Kč - ke dni 3t.12.t3 BV poř' č'
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Dokumentace k veřejným
zakázkám

',"lTÍ*:*1::l].|.".::ledokumentacike3veřejnýmzakazkám:

předpokládanou
;}"""'ťiJáiíi}fi
:"-]ÍHx*iÍ:-:Yli+;Ě'-J"ffiifftrkontejneruasběmýchnádob
r'oa*tořr 910 tis. Kč
r"'.BlKo.s
kompostování na Jilemnicku stavební práce s předpokládanou
?-ffT:"'ll'
4 850 tis.

Kč

hodnotou

?#;H'[1#:

t'"'."''";ji"r"fifí, .rozložitelných

ř':ffixi["-bJ,'í"t1ff:}|Jt

materiálů: Jilemnicko

ověřena veřejná zakázka

-

svazek obcí

na "Komunitní kompostování

- oznámení o uveřejněrrí výzvy
z 1.2.2013 -osloveno 5 firem,
- vyvěšenína portál zadavatele
dne 1.2.2013, aotumJň aci
sivyžádalo dalších l5 firem
- protokol o otevíriíní
obálek z 27.2.2013 "ért.Áliouarz"ny.t nabídek,

;yr*':?'r:trffiá::*'.:+iri'"".*:#;}x*'-.'"ř-;ffi
;
-

#r:il}J :#:#;#,

a

hodnoóení nabídek

na

;#::ilenapronesplnění

'_;;;ň" s $80 zákona

č. 137/2006

sb.,

ýoporučeno zadavateli, aby rozhodl o zadání zakazky
ucbazeči9Pls, spol. s r.o. Nová Pakq
dne 1 6 3 1
o podepsráj

í,iÁ"ar"
lÍf:#1T'"i'!:i#řl; ;"u*ť*ír'":;:,;;
;Jl'Í'Ť T.',Íčir1^oavatele u 'o'iň,, s $ss záko * e. nln006 sb., o veřejných zakázkách
Svazek zveřejňoval

YZ

naprofilu zad,avatelewww. vhodne-uverej
neni.cz/profr1/766g406l.

Zápisy z jednání rady včetně
usnesení

V kontrolovaném období proběhlo deset
zasedání Rady Jilemnicka svazku obcí a to ve
dnech 25.7.,13.3.,23.4., rj.s.,_ii.č
.,"iě:;.,'rš.:'ď';:11.l0. a 20.11.2013.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných
svazků obcí

V kontrolovaném období proběhlo
23'9'' 27'9'' 7'11' a s'ti'zotz'

svazku

záů<7adnídokumenty

Vnitřní předpis

sedm valných hromad svazku
ve

dnech 28.2.,28.3.,25.6.,
V;l'é r,.o..ay_p.i"j**ry kr","ňě;ijto
to.podaření
tj. znjiena
rozpočet azáverečny ričet.

a směrnice

Kontrole byly předloženy vnitřní
směrnice:
- pro vedení a oběh účetních
dokladůJilemnicko - svazek obcí
- o členění
1oostunryl újl":ii J - -__ Jilemnicko - svazek obcí
- pro časovérozlišení
''á:.it"
č. I/2OIO
pro zpracování přílohy roční
účetní závěrky
- ffiii:"Tlxáevidence
- inventarizace majetku

a závazků.

Směrnice jsou průběžně aktualizoviány
v souladu se změnami účetních
norem a postupů.
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scrYibď

ročnÍúčetnízávérl<y

V souladu s ustanovením zákonaě.128/200 Sb.,

o obcích, v platném znění, $ 50 odst. 2 písm.
c), orgán ke schviíleníúčetnízávěrky na svém zasedání dne 28.2.2Ol3 schváiil účetď
z{věrlal
Jilemicka - svazku obcí a valnáhromada vzalatoto usnesení na vědomí na svém zasedání dne
28.2.13.

B, Výsledek přezkoil mánÍ
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko - svazek obcí
Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C, Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

u. Při přezkoumáním hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko
za rok2013

_

svazek obcí

NebYlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (s10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 sb.)

m. Pfi přezkoumánÍm hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko
za rok 2013

- svazek obcí

Nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420t2004 sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

. I,g7

oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního
.. 172,11oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úzernního celku ...........
0%

Vysoký podil závazků n1 rozpočtu je způsoben předfinancoviíním projekfu
,,Komunitní
kompostování" zkrátkodobého úvěru ve výti lO 64l'92'l,60Kč.
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V Liberci dne24.4.2014
ZaKrajský úřad Libereckého kraje

b:ffi.#
8ě'-E1ib

Ing. Jana Nováková
kontrolor pověřený přezltoumáním

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Předseda svazku Jilemnicko - svazek obcí Mgr. Bc. Vladimír Richter prohlašuje, Že podle
$ 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodďení poskýlpravdivé a úplnéinformace
o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujicích se k němu a pÍevza| dle $ 6 odst. 3
písm. k) návrh zprálry o výsledku přezkoumání.

Mgr. Bc. Vladimír Richter
razítko dafum

Předseda svazku

;ýiasaÍykovonaměstí82 !Ca:7C'694{J6.

5 |4 0'l

Rozdělovník:
Steinoois

';iiemnice Č' ú.: 32946523i9,lať.{ :t
cz
tej :48 i )5:. i

!Ťvvýr''jllemnlcko-so

Počet výtisků

-

Převzal

Předáno

I

I

Jilernnicko - svazek
obcí

Mgr. Bc. Madimír Richter

2

I

Liberecký kraj

[ng. Jana Noviáková

Poučení

Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání

hospodařenío přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty' stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona 42012004 sb.

Územní celek můžedo 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s s 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného Íízenímpřezkoumání.

Mgr. Bc. Vladimír Richter
předseda svazku

ť\

ílrazťk*ť,rou.

J-xnď",ru"**razítko

ru***

namestís2 iCol 7Ú{.ga''jfr
J;íemnice ť" Ú": 3294ót].].:J-1!;'r.ji:,.;l]

Mřtsóryl(ovo
5'I4 01

'r'wl4t'iilerttnick'o-so"c:
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Územní celek je povinen podle 13 odst.
l písm. b) zríkona o přezkoum ávánihospodďení do
$
15 dnů po projednání zprávy spolu
se závěiečným'úil;v orgánech územního
celku podat
písemnou infonrraci o prii.ii opaťení
k nápravJ.h'';nedostatků, uu.a"ny"hve zprávě,
včetně uvedení lhůq"
yó.5te'e podá písemnou zprávu oplnění přijatých opatření
($ 13 odst. 2
zákona o přezkoum áv áni hospodďerr!.

Ve lhůtě uvedené
celkem v písemnéinformaci zaslané
krajskému
*'TnjT
je iuemní
celek povinen podle
13
odst.
2 zikona o přezkoumivni hospodařen\ úřadu
$
zaslatpísemnou
zprávu o plněď přijatých opatření.
obě výše uvedené písemnosti zašle územní
celek na
k'aje odboru kontroiy, k rukám kontroiora pověřeného adresu Krajského ďadu Libereckého
řízenimpřezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností

lze uložitúzemnímucelku d]9 u_slanovení 14
písm. D, g), a
$
h) zíkona ě- 420t2o04 Sb., pořádkove
potuty az oo uyJe so ooo Kč vjednom
pffpadě.

13/13

E

