Zápis
z jednáni Dozorči rady Svazku obcí ,,Drahanská vrchovina"
ze dne 19. dubna 2O1| - přítomni: pí Dvořáková,p. Švarc,p. Šmerda
Předmětem jednání dozorči rady (dále jen DR) byla kontrola některých dílčíchokruhů

ěinnosti svazku obcí (dále jen DSo), zejména se zaměřením na:
kontrola hospodaření s majetkem a finančnímiprostředky

přezkoumáni závěreěného úětu svazku
inventanzace majetku

k3l.

k3I. 12.20L0

12.2010

kontrola plnění usnesení orgánů svazku
vyhodnoc ení dop oruč eni nav rŽený ch

D

Rz

pÍ e dchozí ch záp i sů

Zjištěni:

1) V zápise ze dne

DR na nutnost řešení finanění situace ke
konci roku 2010 v souvislosti se splátkou úvěru ve výši 227. I91,55 Kč poskýnutého na
16. června 2010 upozorňovala

financování projektu ,,Poznejte Drahanskou vrchovinu. I kdyz byla správní radou pÍijata
potřebná opatření včetně projednání a schválení návrhu dodatku k úvěrové smlouvě

sodkladem splátky do 31.

5.20|l

před koncem roku, byl tento podepsán až 18. ledna

2011 po písemnéupomínce banky ze dne 10. ledna 20II na splacení zbyvajicí ěástky
úvěru včetně vyúčtovanýchúrokůz prodlení. Z toho lze usuzovat na přetrvávajici problém
v urěení osoby vyhodnocujicí dodrŽení stanovených termínů'Ke dni jednání DR je úvěr

jiŽ splacen

2) PÍi uzavírání smluvních vztahů bylo

u kontrolovaných smluv postupováno v souladu se

stanovami.

3) DR

se seznámila se zprávou inventaizační komise a výsledky inventaizace majetku ke

dni 31' 12. 2010.Inventarizačníkomise ve složeníMgr. Halas, JUDr. Hermanová a pí.
Křížová byla správní radou řádně jmenována dne 21. 12. 2010. Ze zprávy o výsledcích
inventaizace ze dne 25. t. 2011' vyplývá, že inventarizaci prováděla komise
v pozměněném složenía to pí. Křížová _ předseda a Mgr. Halas a pí. Šíblovájako
členové.Důvod změny složeníkomise není v zánnamech svazku uveden. Komise
konstatovala, Že nebyly zjištěny rozdily mezi skutečnými stavy rŤrajetku a jeho hodnotami
'

zachycenými v účetnictví.

4) Audit

DSo za rok 2010 provedl odbor kontrolní, oddělení přezkumu obcí
Krajského úřadu Jhm kraje ďne 2. bÍezna 201I, kteý navazoval na dilěi přezkoumání ze
14. prosince 2010 a 13. ledna 2011. Ve výoku auditora je konstatováno' že nebyla
zjištěna závůnáizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSo v dalším
hospodaření

období. Nedostatky zjištěné při dílčíchpřezkoumáních byly napraveny.

5) DR provedla rcivněž kontrolu namátkově vybraných účetníchdokladů. Doklady
obsahovaly předepsané náležitosti. Nehospodárné vynaložení Íinančníchprostředků
nebylo zjištěno.

6) DR

přezkoumala závěreiný účetDSo k

3l.

12. 2010 a doporučuje jej valné hromadě ke

schválení s těmito připomínkami.

-

Y

návaznosti na vyvoj finanění situace na přelomu roku 2010 _ 2011 a po posouzení

předpokládaných výdajů roku

20Il

spatřuje

DR

značnou napjatost schváleného

rozpočtu na rok 20II jehoŽ příjmová stránka nekryje skutečnéa v dalšímpruběhu roku
očekávanéreálné výdaje DSo. DR požaduie. abv vatná hromarla nřiiala .'tomto směru
přís1ušná onaÍření

Jednání DR se uskutečnilo na

oÚ

v Lulči, kde byla

Doplňujícíinformace poskýlpředseda DSo Mgr. Halas

DR k dispozici dokumentace DSo.
a účetnípí Hloušková.

Zapsal Ing. Švarc
19. dubna 201
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podpiš předsedy DR

