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OZNÁMENÍ O ZVE�EJN�NÍ NÁVRHU 

Záv�re�ný ú�et Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2013

Na základ� zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� (§ 17) svazek 

obcí souhrnn� zpracovává údaje o ro�ním hospoda�ení do záv�re�ného ú�tu. 

V záv�re�ném ú�tu jsou obsa�eny údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjmu a výdaj� v plném �len�ní podle 

rozpo�tové skladby a o dal�ích finan�ních operacích, v�etn� tvorby a pou�ití fond� v tak podrobném �len�ní 

a obsahu, aby bylo mo�né zhodnotit finan�ní hospoda�ení svazku obcí a hospoda�ení s jeho majetkem. 

Návrh záv�re�ného ú�tu musí být vhodným zp�sobem zve�ejn�n ve v�ech �lenských obcích svazku 

nejmén� po dobu 15 dn� p�ed jeho projednáním v p�íslu�ném orgánu svazku obcí. Návrh záv�re�ného ú�tu 

se vyv��uje na ú�edních deskách v jednotlivých obcích mikroregionu, dále pak na internetových stránkách 

mikroregionu (viz záhlaví). 

Tímto oznámením zve�ej�uje Mikroregion Hrádecko � Chrastavsko (I�: 70908222) návrh 

Záv�re�ného ú�tu Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2013 a p�ipomínky k tomuto návrhu 

mohou ob�ané uplatnit písemn� ve lh�t� do 20. �ervna 2014 na adresu: Mikroregion Hrádecko � 

Chrastavsko, Obecní ú�ad Chotyn� �.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, nebo ústn� p�ímo p�i na jednání 

�lenské sch�ze Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko konané dne 24. �ervna 2014 v obci Nová Ves, v 

souladu s uve�ejn�nou pozvánkou. 

Po projednání a schválení návrhu záv�re�ného ú�tu se tento návrh stává Záv�re�ným ú�tem 
Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2013 a následn� k n�mu bude dopln�na a p�ilo�ena 

Dolo�ka o schválení. 

Záv�re�ný ú�et Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko za rok 2013 tvo�í: 

1) Oznámení o zve�ejn�ní návrhu Záv�re�ného ú�tu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 
2013 a 

2) Záv�re�ný ú�et za rok 2013 ve form� tiskové sestavy ú�etního programu obsahující pot�ebné údaje o 

ro�ním hospoda�ení (sestava ke dni 09. 05. 2014 obsahující 5 stran). Dále pak obsahuje: 

• P�íloha �. 1 � Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2013 (viz tisková sestava � 

kap. IX., zve�ej�uje se: p�ílohy Zprávy o výsledku p�ezkoumání jsou k nahlédnutí na kontaktní 

adrese mikroregionu v ú�edních hodinách nebo po telefonické dohod� /+420 724 179 805/)

• P�íloha �. 2 � Neobsazeno (viz tisková sestava � kap. X., nerelevantní - nezve�ej�uje se: 

Mikroregion Hrádecko � Chrastavsko nez�izuje �ádné právnické osoby)

Jana Mlejnecká v. r.
p�edsedkyn� Mikroregionu Hrádecko � Chrastavsko 

Vyv��eno dne:   Razítko a podpis:  

Sejmuto dne:   Razítko a podpis:  
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1. Úvodní ustanovení 
 
 
PUezkoumání hospodaUení ÚSC za rok 2013 bylo provedeno na základE smlouvy č. 1325 mezi 
objednatelem MIKROREGION HRÁDECKO-CHRASTAVSKO, kterého zastupovala 
pUedsedkynE svazku Jana Mlejnecká a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. - auditorskou 
společností č. 442, zastoupeným Ing. Jitkou Černou, oprávnEnou osobou k poskytování 
auditorských služeb, číslo osvEdčení 1663. 
ůuditorská společnost je zapsána v obchodním rejstUíku vedeným Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl C, vložka 21005. 
 
 
Název DSO:     MIKROREGION HRÁDECKO-CHRASTAVSKO 
 
Statutární orgán DSO:  pUedsedkynE svazku Jana Mlejnecká 
 
IČO:    70908222      
 
Právní forma   Dobrovolný svazek obcí 
 
Sídlo    námEstí 1.máje 1, 463 34 Chastava  
 
Místo pUezkoumání:   Obecní úUad ChotynE 
 
Doba provedení: 7.5.2014 - kontroly, 5.6.2014 - zpracování zprávy 
 
PUezkoumání provedla auditorka Ing. Jitka Černá, číslo osvEdčení 1663 
 

2. PUedmEt pUezkoumání 
 
PUedmEtem pUezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o 
ročním hospodaUení, tvoUící součást závErečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], ve znEní pozdEjších pUedpis], a 
to:  

a) plnEní pUíjm] a výdaj] rozpočtu včetnE penEžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostUedk]; 

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití penEžních fond]; 
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku; 
d) penEžní operace, týkající se sdružených prostUedk] vynakládaných na základE 

smlouvy mezi dvEma nebo více územními celky, anebo na základE smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami; 

e) finanční operace, týkající se cizích zdroj] ve smyslu právních pUedpis] o účetnictví; 
f) hospodaUení a nakládání s prostUedky poskytnutými z Národního fondu a dalšími 

prostUedky ze zahraničí poskytnutými na základE mezinárodních smluv; 
g) vyúčtování a vypoUádání finančních vztah] ke státnímu rozpočtu, k rozpočt]m kraj], 

k rozpočt]m obcí, ke státním fond]m a k dalším osobám. 
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PUedmEtem pUezkoumání v souladu s ustanovením §2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále 
oblasti: 
 

a) nakládání a hospodaUení s majetkem ve vlastnictví územního celku; 
b) nakládání a hospodaUení s majetkem státu, s nímž hospodaUí územní celek; 
c) zadávání a uskutečOování veUejných zakázek, s výjimkou úkon] a postup] 

pUezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pUedpisu; 
d) stav pohledávek a závazk] a nakládání s nimi; 
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob; 
f) zastavování movitých a nemovitých vEcí ve prospEch tUetích osob; 
g) zUizování vEcných bUemen k majetku územního celku; 
h) účetnictví vedené územním celkem. 

3. Hlediska pUezkoumání 
 
PUedmEt pUezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. se ovEUuje z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními pUedpisy, 
b) souladu hospodaUení s finančními prostUedky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití, 
d) vEcné a formální správnosti doklad] o pUezkoumávaných operacích. 

Právní pUedpisy použité pUi pUezkoumání hospodaUení okrývající výše uvedená hlediska jsou 
uvedeny v pUíloze č. 1., která je nedílnou součástí této zprávy.  

4. Definování odpovEdnosti  
Za hospodaUení, které bylo pUedmEtem pUezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a 
finančních výkazech, je odpovEdný statutární orgán DSO.  

Naší úlohou je, na základE provedeného pUezkoumání hospodaUení, vydat zprávu o výsledku 
pUezkoumání hospodaUení.  PUezkoumání hospodaUení jsme provedli v souladu se zákonem č. 
93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními pUedpisy 
vydanými Komorou auditor] České republiky a s ustanoveními § 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona 
č. 420/2004 Sb., o pUezkoumání hospodaUení územních samosprávných celk] a dobrovolných 
svazk] obcí.  V souladu s tEmito pUedpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat 
a provést pUezkoumání hospodaUení tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaUení 
DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko je v souladu s hledisky pUezkoumání hospodaUení 
Ěviz bod 3. této zprávyě. 

5. Rámcový rozsah prací 
PUezkoumání hospodaUení bylo naplánováno a provedeno výbErovým zp]sobem 

s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal pUimEUenou jistotu 
pro své vyjádUení. 

Za účelem vykonání pUezkoumání hospodaUení DSO byly použity postupy ke 
shromáždEní dostatečných a vhodných d]kazních informací. Tyto postupy jsou svým 
rozsahem menší než u zakázky poskytující pUimEUenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na 
základE jeho odborného úsudku včetnE vyhodnocení rizik významných Ěmateriálníchě chyb a 
nedostatk]. PUi vyhodnocování tEchto rizik auditor bere v úvahu vnitUní kontrolní systém 
územního celku. Použité postupy zahrnují výbErový zp]sob šetUení a významnost 
(materialituě jednotlivých skutečností.  
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6. ZávEr zprávy o výsledku pUezkoumání hospodaUení 
 

6.1. VYJÁDTENÍ K SOULADU HOSPODůTENÍ S HLEDISKY PTEZKOUMÁNÍ 
HOSPODůTENÍ 
 

 

Na základE námi provedeného pUezkoumání hospodaUení DSO Mikroregion Hrádecko -
Chrastavsko jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k pUesvEdčení, že 
pUezkoumávané hospodaUení není ve všech významných (materiálních) ohledech v 
souladu s hledisky pUezkoumání hospodaUení uvedenými v bodE 3. této zprávy. 
 

6.2. VYJÁDTENÍ OHLEDND CHYB ů NEDOSTůTK¥ 

 
Zákon č. 420/2004 Sb., o pUezkoumávání hospodaUení územních samosprávných celk] a 
dobrovolných svazk] obcí, ve znEní pozdEjších pUedpis], stanoví, abychom ve zprávE uvedli 
závEr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. dě a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení 
vyžaduje, abychom ve své zprávE o výsledku pUezkoumání hospodaUení uvedli, zda pUi 
pUezkoumání hospodaUení byly zjištEny chyby a nedostatky a v čem pUípadnE spočívaly, a to 
bez ohledu na jejich významnost Ěmaterialituě a jejich vztah k hospodaUení DSO Mikroregion 
Hrádecko - Chrastavsko jako celku.  
 

PUi pUezkoumání hospodaUení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko  za rok 2013 
byly zjištEny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk] dle § 10 odst. 3c) 
zákona 420/2004 Sb.  
 
PUi pUezkoumání hospodaUení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hrádecko – 
Chrastavsko za rok 2013 jsme zjistili chyby a nedostatky. ZjištEné nedostatky nejsou, dle 
našeho názoru, z hlediska principu významnosti Ěmaterialisty) závažné, a proto je lze 
považovat za nedostatky dle § 10 odst. 3, písm. bě citovaného zákona. 
 
ZjištEné chyby a nedostatky: 
 

- DSO neúčtuje o pUedpisech pohledávek k datu uskutečnEní účetního pUípadu.  
- K účtování o pUijaté dotaci z rozpočtu Libereckého kraje byl použit nesprávný postup.  
- Rozpočtové opatUení č. 1 schválené dne 11.2.2014 nebylo zohlednEno v upraveném 

rozpočtu ve  výkazu FIN 2-12 k 31.12.2013. 
 

Bližší popis je uveden v pUíloze č. 2, která se nachází na stranE 8 této zprávy.  
 
 
6.3.  UPOZORNDNÍ Nů RIZIKů 
 
Rizika dle § 10 odst. 2 písm. bě zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována. 
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6.4. PODÍL POHLEDÁVEK ů ZÁVůZK¥ Nů ROZPOČTU ÚSC ů PODÍL 
ZůSTůVENÉHO MůJETKU Nů CELKOVÉM MůJETKU 
 
Podíl pohledávek na rozpočtu 

 A Vymezení pohledávek 0,00 

B Vymezení rozpočtových pUíjm] 890 701,42 

A/Bx100 Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 0,00% 

V pUípadE zohlednEní nezaúčtovaných pUedpis] pohledávek je podíl pohledávek na rozpočtu:  
 
Podíl pohledávek na rozpočtu 

 A Vymezení pohledávek 24 650,00 

B Vymezení rozpočtových pUíjm] 890 701,42 

A/Bx100 Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,77% 

   
   Podíl závazk] na rozpočtu 

 C Vymezení závazk] 0,00 

B  Vymezení rozpočtových pUíjm] 890 701,42 

C/Bx100 Výpočet podílu závazk] na rozpočtu 0,00% 

   Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 
 D Vymezení zastaveného majetku 0,00 

E Vymezení majetku po výpočet 0,00 

D/Ex100 Výpočet podílu zastaveného majetku 0,00% 
 
DSO nevlastní žádný majetek.  
 
 

7. Další informace   
 
Tato zpráva nezávislého auditora o provedení pUezkoumání hospodaUení DSO byla 
vyhotovena ve tUech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro objednatele, a jeden je určen 
k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. 
 
 
Stanovisko DSO k návrhu zprávy o výsledku pUezkoumání hospodaUení: 
 
 
Vedení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko bylo seznámeno se zahájením a pr]bEhem 
pUezkoumání a souhlasí s pUedloženým návrhem zprávy o výsledku pUezkoumání.  
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Datum vypracování zprávy:    5. 6. 2014 

 
 
 
 
 

………………………………….    …………………………………. 
ůuditorská společnost:      OdpovEdný auditor:  
C.J.AUDIT s.r.o.       Ing. Jitka Černá,   
Senovážná Ř6/1, 460 01 LIBEREC 12   oprávnEní číslo 1663 
oprávnEní číslo 442  
          
 

Zpráva projednána se statutárním orgánem DSO dne  ……. 2014. 

Zpráva pUedána statutárnímu orgánu DSO dne   ……. 2014. 

 

Podpis pUedsedkynE svazku …………………………………….. 

 

 

Podpis auditora ………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

8. PUílohy zprávy o výsledku hospodaUení 

  

1. PUehled právních pUedpis], jejichž soulad s pUezkoumávaným hospodaUením auditor 
ovEUil 

2. Popis zjištEných chyb a nedostatk] 
3. Účetní závErka k 31.12.2013 sestavená dne 6.3.2014, kterou tvoUí rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty 
4. Finanční výkaz – výkaz pro hodnocení plnEní rozpočtu Fin 2-12 sestavený dne 

7.5.2014.   
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PUíloha č. 1 

PUehled právních pUedpis], jejichž soulad s pUezkoumávaným hospodaUením auditor 
ovEUil: 
 

PUi provádEní pUezkoumání hospodaUení auditor posuzuje soulad hospodaUení s nejménE 
následujícími právními pUedpisy popU. s jejich vybranými ustanoveními: 
 

- zákonem č. 420/2004 Sb., o pUezkoumávání hospodaUení územních samosprávných 
celk] a dobrovolných svazk] obcí, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o zp]sobu, termínech a rozsahu údaj] pUedkládaných pro 
hodnocení plnEní státního rozpočtu, rozpočt] státních fond], rozpočt] územních 
samosprávných celk], rozpočt] dobrovolných svazk] obcí a rozpočt] Regionálních 
rad region] soudržnosti, ve znEní pozdEjších pUedpis], která provádí nEkterá 
ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon] (rozpočtová pravidlaě, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

- zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], ve znEní 
pozdEjších pUedpis], a souvisejícími provádEcími právními pUedpisy: 

- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbE, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

- zákonem č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis], a souvisejícími 
provádEcími právními pUedpisy: 

- vyhláškou č. 410/200ř Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis], pro nEkteré vybrané účetní jednotky, 

- vyhláškou č. 3Ř3/200ř Sb., o účetních záznamech v technické formE vybraných 
účetních jednotek a jejich pUedávání do centrálního systému účetních informací státu a 
o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznam] Ětechnická vyhláška o 
účetních záznamechě, 

- českými účetními standardy pro nEkteré vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (k 31.12.2013 jsou platné ČÚS č. 701 až 
710), 

- zákonem č. 12Ř/2000 Sb., o obcích, ve znEní pozdEjších pUedpis], ve znEní pozdEjších 
pUedpis],  

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách, ve znEní pozdEjších pUedpis],  

- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnos] nEkterých daní územních 
samosprávným celk]m a nEkterým státním fond]m Ězákon o rozpočtovém určení 
daníě, ve znEní pozdEjších pUedpis], 
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PUíloha č. 2 

 

Popis zjištEných chyb a nedostatk] 

1. DSO neúčtuje o pUedpisech pohledávek k datu uskutečnEní účetního pUípadu. Výnosy 
jsou účtovány k datu pUijetí platby a nikoliv k datu vzniku pohledávky. Tímto zp]sobem 
účtování došlo k podhodnocení pohledávek  k 31.12.2013 o částku  24.650,- Kč.  
 

2. DSO nepostupoval v roce 2013 pUi účtování pUijaté dotace od Libereckého kraje 
v souladu s Českým účetním standardem č. 703 bod. 5.3. Dle tohoto ČÚS se pUi pUijetí 
zaúčtují pUijaté prostUedky na účet 374 – Krátkodobé pUijaté transfery a do výnos] se 
účtují v pr]bEhu dotačního období formou dohadných položek dle postupu čerpání a 
vyúčtování se provádí k datu konečného vyúčtování dotace. DSO postupoval pUi 
účtování dotace dle bodu 5.5., což je postup účtování dotace bez povinnosti finančního 
vypoUádání.   
 

3. Rozpočtové opatUení č. 1 schválené dne 11.2.2014 nebylo zohlednEno v upraveném 
rozpočtu ve  výkazu FIN 2-12 k 31.12.2013. Rozpočtové opatUení č. 1 se týká dotace 
poskytnuté Libereckým krajem. Dotace byla pUijata na bankovní účet DSO 
16.12.2013, tj. po termínu poslední členské sch]ze DSO. Pro pUijetí a použití dotace 
byl použit postup, který je v souladu se stanoviskem MF-32 606/2012/12-124 dle 
kterého lze v tomto pUípadE uskutečnit výdaj a následnE provést rozpočtové opatUení. 
Rozpočtové opatUení bylo schváleno na členské sch]zi dne 11.2.2014. Termín pro 
odeslání výkazu Fin 2-12 za rok 2013 byl stanoven na 20.1.2014, což bylo pUed datem 
konání schvalující členské sch]ze DSO. Dle sdElení vedení DSO došlo z tEchto 
časových d]vod] k tomu, že schválené rozpočtové opatUení nebylo zahrnuto do výkazu 
FIN 2-12. 

 


