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1. úvopttí usTANovENí
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKOSO. svazek obcí" za rok 2015 bylo
provedeno na základě smlouvy ze dne 11.6.2012, ve smyslu Dodatku ó.4ze dne 20.5.2015, mezi
zadavatelem svazkem obcí ,,EKOSO, svazek obcí", kterou zastupoval předseda svazku obcí pan
Josef Korn a vykonavatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o,, zastoupenou ing.
Janou Královou, jednatelkou společnosti.

SpoleČnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddít
C, vloŽka 19681. Spo/ečnosf je registrovaná Komorou auditorů České repubtiky jako spotečnost
oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí,.FKOSO. svazek obcí', za rok 2015 bylo
provedeno auditorkou lng, Janou Královou, oprávnění KAČR číslo 190B.

Název právnické osoby:

lČ:

právní forma:

Sídlo:

EKOSO, svazek obcí

(dále jen svazek obcí nebo územní celek)

49 82 80 29

Dobrovolný svazek obcí

Dubějovick á 269, Trhový Štěpánov, 257 63

Smlouva o vytvoření dobrovolného ekologického svazku obcí EKOS2, Smlouva nabyta platnosti
dne 10.12.2002 a účinnostidne 23.5,2003,

Právní forma zájmové sdružení právnických osob dle ustanovení § 20 obč. zákoníku, den zápisu
5.5.2003.

Stanovy dobrovolného ekologickéha svazku obcí EKOSO,''Stanovy byly schváleny a přijaty na
zasedání valné hromady zástupců abcí dne 10.12,2002 a ktomuto dni vstoupily vpÍatňosti.
lJčinnosti nabyty dnem registrace Krajským úřadem Sťředočeského kraje aná Ó.s.zo03, č.j.
200/2003/BN. Stanovy byly změněny a tyto změny byly schváleny na zasedání valné hromady
zástupcŮ obcí dne 4, prosince 2a07 a k tomuto dni vstoupily v ptatnost i účinnost.

] P A Audit. spol. s r, o,, auditorská společnost
3:,avnění Komory auditorů ČR čísIo a2O
.: :a!- 2542 otč czzs+tzslz
. :tr* . , Hájowy 1022,4600l
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Místo přezkoumání hospodaření:

Termín provedení přezkoumání hospodařeni
30.3,2016

30.3,2016

sídlo svazku obcí

závěreěné kontroly, zpracování zprávy

předání zprávy o výsledku přezkoumání

2. pŘeonnĚr pŘezxounnÁruí

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., údaje o
roČním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §í7 odst. 2 a 3 zákona č,
250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a to:

a) plnění příjmŮ a výdajů rozpoětu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků;
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
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;
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
hospodařenía nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
vyúČtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám,

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona é. 42U2a04 Sb., jsou dáIe
oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územnícelek;
c) zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
e) ručení zazávazky fyzických a právnických osob;
0 zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob;
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
h) úóetnictví vedené územním celkem.

3. HLEDISKA PŘEzKounaÁNí
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona é.42012004 Sb. se ověřuje z hlediska:

a) dodžování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodařenís finančními prostředky ve srovnánís rozpočtem,
c) dodžení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanění výpomoci a podmínek jejich

použití,
d) věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Prdvní předpisy použité při přezkoumdní hospodaření poirývajíct výše uvedenó hlediska jsoa uvedeny
v Příloze č, I., ktení je nedílnou součdstítéto zprh!.

b)
c)
d)

e)
0

g)

C PA. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost
opráwrění Komory auditorů ČR čislo +20
č zylzuz. otč czzslzzslz
-^;šs ;. U řlálowy 1022,460 0l
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4. DEFINoVÁNÍ oDPovĚpnosl
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
výkazech, je odpovědný statutární orgán obce.

Naší úlohou je, na základé provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č, 93/2009 Sb., o auditorech,
auditorským standardem ě. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České
republiky a sustanoveními § 2,3 10 a 17 odst, 2 zákona č. 4Z012004 Sb., o přezkoumání
hospodaření rjzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření
tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKOSO.
svazek obcí"ie v sou|adu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zpravy).

5. nÁrtlcorrÝ RoZsAH PRAGí

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na
významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u
zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného
úsudku včetně vyhodnocení rizikvýznamných (materiálních) chyb a nedostatků, Přivyhodnocování
těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku, Použité postupy zahrnují
výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

6. zÁvĚn zpRÁvy o výsLEDKu pŘEzKouMÁNí HospoDAŘeruí svezxu
oBcÍ

6,1, VYJÁDŘrruí r souLADU HosPoDAŘENí,s HLEDISKY PŘEZKoUMÁNí HosPoDAŘENí
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí."EKOSO.
svazek obcí" jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenýmiv bodě 3. této zprávy.

6.2. VYJÁDŘeruíoHlrDNĚ CHYB A NEDoSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření r]zemních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr
podle ustanovení § 10 odst.2 písm. d) a odst.3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje,
abychom ve své zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání
hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem příppdně spočívaly, a to bez ohledu na jejich
významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKOSO.
svazek obcí" iako celku.

Při přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí..EKOSO. svazek obcí" za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § í0 odst. 3 c)
zákona 42012004 Sb,

Pň přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKOSO. svazek obci" za rok 20í5
isme nezjistilichyby a nedostatky uvedené v § í0 odst.3 písm, b}.

C P.A Audit, spol. s r. o., auditorská společnost
Cp.avnění Komory auditoru ČR čislo +2o
,č ž:1-2u2. Dlč cz25472u2
|*. :. U F|ájomy 1022,460 0I
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6.3. UPoZoRNĚNÍ NA RlZlKA
Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 42012004 Sb. nebyla identifikována.

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A Z^V/ŽKŮ NA ROZPOČTU SVMKU OBCÍ A PODÍL
ZASTAVENÉHo un.lerKu NA CELKoVÉM MAJETKU

Kč

D účetni hodnota zastaveného majetku
zÁsrlw MAJETKU
CRLKĚM 0.00

E ROZVAHA-BILANCE srÁt,Á,lxrrv,l BRUTTO 7314o 523,97

D€x100 VÝpočet podilu zastaveného maietku 0.00

7. DALŠí lNFoRMAcE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí ..EKoSo. svazek obcí" za rok 2015 v případě nových skuteěností, známých po datu předání

zprávy Vedení svazku obcí.

Tato zpráva, která má 20 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 30.3.20{6 ve třech
v,ýtiscích, z nichž dva isou určeny pro svazek obcí a jeden k založení do spisu auditora.

Všechny třivýtisky zprávy maií platnost originálu.

V Liberci dne 30.3.2016

lng. Jana

Jednatelka společnosti

Auditorka, oprávnění KAČR číslo 1 90B

/**Z
Králová C.P.A. Audit, spol. s r. o,

Auditorská společnost

oprávnění KAČR číslo 420

Podíl vek na

A ROZVAHA * BILANCE Položka čislo A.IV. a B. II

KRATKODOBE A
or,ouHooonÉ
ponlppÁtxy Nntro

885 175,00

B FIN 2 - 12 u Řadek čis1o 4200
pŘi.llry ro roNsoLIDAcI
CELKEM

4 754 606,53

A/Bx100 vÝnočet oodilu oohledávek na rozpočfu 18,62

Kč
podíl závazků na

C ROZVAHA- BILANCE Položka ěíslo D IV
rnÁrrolonÉ, zÁvnzxy,l
nt.orntononÉ, CELKEM 74 196.00

B FIN 2 - 12 Ira Řadek čís|o 4200
pŘí.ruy po xoNsoLIDACl
af,,I kú,M

4 754 606,53

ClBx100 VÝoočet podílu závazků na rozpoětu 1,56

C.P.A. Audit, spol, s r. o., auditorská společnost
oprávnění Komory auditorú Čn ěislo +20
t€ zsllzslz, olč czzs+lzslz
Liberec 1, U Hájovny 1022, 460 01
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Stanovisko vedení svazku obcí k návrhu zpráyy o výsledku přezkoumání hospodaření ve
smy§lu § 7 odst, 1 zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samospřávných celků a dobrovolných svazků obcí:

Vedení svazku obcí bylo §eznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí
s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKOSO.
svazek obcí" za rok 2015 byla projednána se statutárním orgánem svazku obcí a finaněním
výborem svazku obcí dne 30.3.2016.

Josef Korn

Předseda EKoSo EKo§()
.ť§al ó|§l

DtairrH 269, ínwý s*"19,. i]' 1 l
urů nr s5t 1 13. :iř. /r; ]i / al,] : "

ao #lt?fi?g, Dn §]!;t"la" ,

Tato zpráva o provedení přezkoumáni
svazek obcí" za rok 20í5 byIa předána
dne 30.3.20{6.

rt,
Josef Korn,

hospodaření dobrovolného svazku obcí ..EKOSO.
ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu svazku obcí

EKo§o
aťásůt olií

Dai|ťlic i§9. ínw' Šť,4icž 3,],, i
!tJtí! tl7 8í1 í1 3. stdíil&a li17 &i,1 .iJ

ae,táasť§, 0* CZJt§,?wil]

C.P,A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost
oprávnění Komory auditoru ČR čísb a2o
lč zsllzsaz, otč czzsllzslz
Liberec l, U Hájowy 1022, 460 01
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8. pŘílony zpRÁvy o výsleoKu HospoDAŘENí svAzKu oBcl

l. přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením

auditor ověřil
ll. Finanční řir.", _ vÝx,la pRo HoDNocENí pLNĚNí RoZpočTU Fin 2,12

k 31,12.2015, sestavený dne 29,3,2016 @očet listů 3)

lll. úeetni závěrka k31,12,2015, sestaven'á dne 24.3.20ío kterou fuoří R6ZVAHA,

Wxnz Z|SKU A ZTRÁTY, PŘÍLoHA (počettistů 8)

lv. poMĚRoVÉ UKAZA,TELS pooĚ zarona e, 42oi20o4 Sb., o přezkoumávání úSc a
DSo za období 12t2o15, sestavený dne 29.3.2016 (počet listů 1)

pŘírcua č" l. přehled právních předpisů, ieiichž soulad s přezkoumávaným

hospodařením auditor ověřil :

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s

náslódu.1 icimi piávními předpisy popř. j ej ich vybranými ustanoveními :

- zákonem é. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a

dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdéjšich předpisů,
_ zákonem é, z51lz000 Sb., o rozpočtovýcň p.uuiat.ót, územních rozpoětů, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
_ vynust ou t. zzlnao) su., o rozpoětove skládbe, ve znéni pozdějších předpisů,

_ zákonem č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ, a souvisejícími

prováděcími právnímipředpisy: ,., _,1_^_^ x l_ vyhláškou e. +10/jo09'Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb,,

o úěetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednot§,

_ lyhláško u ě. 383l20o-q su., o neltnich záinamech v technické formě vybraných Úěetních

jednotek u ;"ii"t předávání do centrálního systému ÚČetních informací státu a o

požadavcích 
"n'u t""i,ni"ké a smíšené formy účetních áznam..l (technická vYhláŠka o

účetních zínnarlech),
_ českými úěetními standardy pro některé vybrané úěetní jednotky, které vedou účetnictví

podle vyhlášky é- 4lal2009 Sb.,
_ zákónem ě.I28lzó00 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů

- zákonem é.I31l2006Sb., o veřejnýchzakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
_

_ zákonem č. 24312000 Sb., o rozpočtovém určení qýnosů některych d3ní územním

samosprávným celkům a někteným ,t,etni. fondům (zákon o rozpočtovém urěení daní), ve

zněni p ozdéjš ích předp isů,
_ zákonem é.320i00ťSb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonŮ, ve

znění pozdějších předpisů,
_ naíízenim vlády é. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a

správě, ve zněňí |oraJ3si"t prejpisi, p.ouaaoji"i některá ustanovení zákona é.26212006 Sb"

zákoníkpráce, ve znění pozdějších předpisů,

c p.n. Ruoit, spol. s r. o., auditorská společnost
3c,ávnění Komory auditorů ČR ěísto +20
,a zý=2u2. olč czzsllzslz
- :<:; ,. 'J Hájowy 1022, 4ó0 01
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pŘítonn Č. L oznaěení všech dokladů a jiných materiálů použitých při
přezkoumání:

- Dokumentace k používanému SW
- Účetní deník za období 01-12/20l5 * výběr zaúčtovaných položek
_ Účetní závěrkak 31,12.20l5 (Rozvah4 Výkaz zisku aztráty, Příloha)
- Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015
- Zprávao výsledku přezkoumaní hospodaření zapředchínejicí období
- Závérečný úěetzabéžný rok * návrh / koncept
- vniřní směrnice

- Zápisy z jednání orgánů svazku
- Schválený rozpočtový výhled
- Návrh rozpočtu aieho zveřejnění
- Schválený rozpočet
- Rozpis schváleného rozpočtu
- Úprauy.ozpočtu / rozpočtová opatření v chronologickém ďídění
- Schválený zívěreěnýrlčet zapředchozí rokajeho zveřejnění
- Evidence zápisů o zveřejnění na uřední desce (vyvěšeno - sejmuto)
- Rozhodnutí o poskltnutí dotace a související smlouvy / vypořádaní dotací

- Inventumí soupisy ajejich přílohy
- Plán invenfur / Příkaz k provedení inventarizace l Zprávahlavní inventarizační komise
- Zéunamy o provedeném zaíazeni majetku do evidence, ziunwny o vyřazení majetku z evidence
_ Odpovědnosti a kompetence odpovědných osob - phkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
- Účetní doklady a výběr dokladů podle účtu, ODPA / POL (bankovní výpisy, pokladní doklady, vystavené faktury,

přijaté faktury, intemí doklady / prvotní dokumentace)
- ÚčtovY rozvrh l číselník organizací
- Přiznánrí k dani z příjmů právnicloých osob za běžné období

- Smlouvy o dílo
- Smlouvao výpůjčce
- Soupis majetku
- Odpisový plan

Podrobný ýčet uýběru dokladů podle hledisek přezkoumání je uveden v Dopise vedení svazku obcÍ, ktery je tydán a
předán vedení svazku obcí současně s touto zpráýou.
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