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2.  Základní informace o Regionu Pood�í   

 název DSO Region Pood�í  
 I� 69581762
 DI� CZ69581762
 ulice, �.p. Bartošovice �.p. 1 - zámek 
 PS�, obec 742 54  Bartošovice 
 právní forma dobrovolný svazek obcí  
 založení 20. 8. 1999 

Kontaktní údaje: 

 tel: 556 720 490 
 email: region@regionpoodri.cz 
 www stránky www.regionpoodri.cz 
  

Složení DSO Regionu Pood�í: 

Skládá se z �ásti: 19 obcí  
Albrechti�ky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, 
Kate�inice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Pet�vald, Pust�jov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad 
Odrou, Šenov u Nového Ji�ína, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné 

Orgány svazku : - valná hromada 
                           - pracovní p�edsednictvo   
                           - p�edseda svazku 
                           - místop�edseda svazku 
                           - kontrolní výbor                        

Z�izovatelská funkce – svazek nemá žádnou p�ísp�vkovou organizaci 
Zakladatelská funkce – svazek je samostatnou právnickou osobou  

P�edsedkyn� svazku: MVDr. Kate�ina K�enková 
Místop�edseda svazku: František Jordánek 
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3.  Údaje o rozpo�tovém hospoda�ení DSO za rok 2016  

Rozpo�et DSO Regionu Pood�í na rok 2016 byl schválen na valné hromad� konané  
18. prosince 2015 jako p�ebytkový, s celkovými p�íjmy 56 256 000,- K� a výdaji ve výši 
9 705 200,- K�. P�ebytek rozpo�tu ve výši 46 550 800,- K� byl ur�en na úhradu krátkodobé 
návratné finan�ní výpomoci ve výši 46 mil. K�, které byly poskytnuty Statutárním m�stem 
Ostrava na p�edfinancování projektu „Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj 
v Moravskoslezském kraji“. Do návrhu rozpo�tu na rok 2016 nebyl zapojen z�statek 
minulých let, který �inil k 31. 12. 2015 ve výši 5 507 855,42 K�.   

Schválený rozpo�et p�íjm� p�edstavoval neda�ové p�íjmy ve výši 15 500,- K� a p�ijaté 
dotace ve výši 56 140 500,- K�. Schválený rozpo�et výdaj� se p�edstavoval b�žné výdaje ve 
výši  9 605 200,- K�. Kapitálové výdaje rozpo�továny nebyly.  

V pr�b�hu roku 2016 došlo na základ� rozpo�tových opat�ení �. 1 až 3 k úprav�
p�íjmové i výdajové �ásti rozpo�tu na hodnotu rozpo�tu p�íjm� 54 872 400,- K� a rozpo�tu  
výdaj� 12 311 400,- K�.  Rozpo�tová opat�ení �. 1 - 3 byla schválena na valných hromadách 
Regionu Pood�í.  

Rozpo�tové hospoda�ení DSO za rok 2016 bylo ukon�eno záporným výsledkem 
hospoda�ení ve výši – 42 563 009,97 K�.   

Tab. �. 1: Údaje o pln�ní p�íjm� a výdaj� za rok 2016 (v K�) 

  

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení �. 1 - 3

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

uprav. rozpo�tu

Da�ové p�íjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Neda�ové p�íjmy 15 500,00 311 800,00 327 300,00 327 171,98 99,96%

Kapitálové p�íjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

P�ijaté transfery 56 140 500,00 -1 695 400,00 54 445 100,00 54 445 033,99 100,00%

P�evody mezi ú�ty 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00%

P�íjmy celkem 56 256 000,00 -1 383 600,00 54 872 400,00 54 872 205,97 100,00%

B�žné výdaje 9 605 200,00 -3 743 800,00 5 861 400,00 5 859 302,65 99,96%

Kapitálové výdaje 0,00 6 350 000,00 6 350 000,00 6 349 893,35 100,00%

P�evody mezi ú�ty 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00%

Výdaje celkem 9 705 200,00 2 606 200,00 12 311 400,00 12 309 196,00 99,98%

Saldo: P�íjmy - výdaje 46 550 800,00 -3 989 800,00 42 561 000,00 42 563 009,97 100,00%

Financování  -46 550 800,00 3 989 800,00 -42 561 000,00 -42 563 009,97 100,00%

Financování celkem -46 550 800,00 3 989 800,00 -42 561 000,00 -42 563 009,97 100,00%

3.1  Pln�ní rozpo�tu p�íjm�

Celkové p�íjmy DSO byly rozpo�továny ve schváleném rozpo�tu na rok 2016 ve výši 
56 256 000,- K�. V upraveném rozpo�tu k 31. 12. 2016 dosáhly p�íjmy výše  
54 872 400,- K�. Skute�né �erpání rozpo�tu p�íjm� dosáhlo �ástky 54 872 205,97 K�. P�íjmy 
byly spln�ny na 100% upraveného rozpo�tu.  
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3.1.1  Da�ové p�íjmy 

DSO Regionu Pood�í nemá žádné da�ové p�íjmy.  

3.1.2 Neda�ové p�íjmy 

Neda�ové p�íjmy dosáhly v roce 2016 objemu 327 171,98 K�, tj. pln�ní na 99,96 % 
upraveného rozpo�tu. P�ehled pln�ní neda�ových p�íjm� je uveden v tabulce �. 2.  

Tab. �. 2: P�ehled neda�ových p�íjm� a jejich pln�ní za rok 2016 (v K�) 

Splátky p�j�ených prost�edk� od obecn� prosp�šných spole�ností jsou p�edstavovány 
uhrazenou poskytnutou návratnou finan�ní výpomoci ve výši 250 tis. K�, která byla 
poskytnuta dne……… na p�edfinancování projektu ………. Destina�nímu managementu 
turistické oblasti Pood�í – Moravské Krava�sko. 

P�íjmy z poskytovaných služeb a výrobk� p�edstavují drobné p�íjmy za prodej 
propaga�ního materiálu, p�íjmy z kopírování apod. P�íjmy z prodeje zboží ve výši 5 200,- K�
jsou p�edstavovány p�íjmy z prodeje propaga�ního zboží prodávané v turistickém 
informa�ním centru Regionu Pood�í.   

P�íjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 68 tis. K� byly napln�ny do výše 100,00 
%, a jsou p�edstavovány p�íjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví svazku, zejména 
velkoplošný stan a mobiliá�.  

3.1.3  Kapitálové p�íjmy 

Kapitálové p�íjmy v roce 2016 nebyly DSO Regionem Pood�í realizovány.   

3.1.4  P�ijaté dotace 

DSO Regionu Pood�í p�ijal v roce 2015 dotace v úhrnné výši 54 545 033,99 K�. Dotace 
byly poskytnuty z rozpo�t� územní úrovn�, tj. z rozpo�tu Moravskoslezského kraje, 
z rozpo�t� �lenských obcí a v neposlední �ad� rovn�ž z rozpo�tu Regionální rady 
Moravskoslezsko. Objemy p�ijatých dotací v roce 2016 jsou uvedeny v tabulce �. 3. 

Druh neda�ového p�íjmu (dle druhového 
t�íd�ní rozpo�tové skladby) 

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení  

�. 1 - 3 

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

upravenému 

rozpo�tu 

Splátky p�j�. prost�edk� od o.p.s. 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00%

P�íjmy z poskytování služeb a výrobk� 5 000,00 -1 400,00 3 600,00 3 554,00 98,72%

P�íjmy z prodeje zboží  0,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00%

P�íjmy z pronájmu movitých v�cí 10 000,00 58 000,00 68 000,00 68 000,00 100,00%

P�íjmy z úrok� (�ást) 500,00 0,00 500,00 417,98 83,60%

Celkem neda�ové p�íjmy 15 500,00 311 800,00 327 300,00 327 171,98 99,96%
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Tab. �. 3:  Zdroje poskytnutých dotací (v K�) 

Druh p�ijaté dotace (dle druhového 
t�íd�ní rozpo�tové skladby) 

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení  

�. 1 - 3 

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

upravenému 

rozpo�tu 

Neinvesti�ní p�ijaté transfery od obcí 604 500,00 89 300,00 693 800,00 693 790,00 100,00%

Neinvesti�ní p�ijaté transfery od kraj� 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 100,00%

Neinvest�iní p�ijaté transfery od region.rad 0,00 27 500,00 27 500,00 27 485,00 99,95%

Investi�ní p�ijaté transfery od kraj� 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00%

Investi�ní p�ijaté transfery od region.rad 55 500 000,00 -2 212 200,00 53 287 800,00 53 287 758,99 100,00%

Celkem p�ijaté dotace 56 140 500,00 -1 695 400,00 54 445 100,00 54 445 033,99 100,00%

V roce 2016 DSO Regionu Pood�í obdrželo následující dotace na realizaci t�chto 
projekt�:  

ROZVOJ VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V OBCÍCH REGIONU POOD�Í V ROCE 2015 
V roce 2016 Region Pood�í obdržel doplatek dotace za rok 2015 týkající se tohoto 

projektu ve výši 36 000,- K�. Záv�re�né vyú�tování projektu bylo p�edloženo v termínu dle 
smlouvy o poskytnutí dotace a po kontrole tohoto vyú�tování byl doplatek dotace poukázán 
na ú�et Regionu Pood�í.   

CYKLOSTEZKA ODRA – MORAVA – DUNAJ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 
       V roce 2016 pokra�ovala realizace projektu cyklostezky, p�i�emž všechny náklady 
vzniklé a uhrazené v roce 2016 byly financovány z dotace obdržené v roce 2015 ze 
Statutárního m�sta Ostravy. V roce 2016 byla stavba cyklostezky dokon�ena a zkolaudována. 
V rámci tohoto projektu byly po�ízeny pozemky v celkové hodnot� ve výši 862 716,- K�. 
Krom� t�chto pozemk� byly z�izovány i v�cná b�emena na cyklostezku. V rámci tohoto 
projektu Region Pood�í obdržel investi�ní dotaci z ú�adu Regionální rady ve výši 
53 287 758,99 K� a neinvesti�ní dotaci ve výši 27 485,- K�.  

�LENSKÉ P�ÍSP�VKY NA ROK 2016 
Na valné hromad� DSO Regionu Pood�í byly schválené �lenské p�ísp�vky ve výši 25,- 

K� na ob�ana. Celková výše vybraných �lenských p�ísp�vk� �inila 579 600,- K�.  

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V REGIONU POOD�Í 
Region Pood�í v roce 2016 obdržel zálohu na investi�ní dotace z rozpo�tu 

Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. K� na financování výdaj� spojených 
s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky v obcích Regionu Pood�í. 
Výdaje v roce 2016 �inily 15 tis. K� na zpracování studie proveditelnosti, která byla sou�ástí 
žádosti o dotaci.  

POOD�Í ZA HORAMI 
V roce 2016 Region Pood�í podal žádost na MMR �R s projektem „Pood�í za horami“, 

v rámci kterého m�ly být uhrazeny výdaje na seminá�e, dopravu a zpracování propaga�ních 
materiál�. Na vlastní podíl byly ze strany �lenských obcí vybrány podíly ve výši 114 190,- 
K�. Neinvesti�ní dotace z MMR �R byla nakonec valnou hromadou Regionu Pood�í 
odmítnuta.  



8

3.1.5  Finan�ní vypo�ádání dotací a státní záv�re�ný ú�et za rok 2016 

P�edm�tem finan�ního vypo�ádání jsou dotace ze státního rozpo�tu a z rozpo�tu 
Moravskoslezského kraje. V roce 2016 Region Pood�í neobdržel ze státního rozpo�tu žádnou 
dotaci. Region obdržel pouze dotace z rozpo�tu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace 
byly �ádn� vypo�ádány. Tabulky státního záv�re�ného ú�tu za rok 2016 jsou uvedeny 
v p�ílohové �ásti záv�re�ného ú�tu.  

3.2  Pln�ní rozpo�tu výdaj�

Celkové výdaje DSO Regionu Pood�í byly rozpo�továny ve schváleném rozpo�tu na rok 
2016 ve výši 9 705 200,- K�. Upravený rozpo�et výdaj� dosáhl k 31. 12. 2016 výše  
12 311 400,- K�, z toho b�žných výdaj� 5 861 400,- K� a kapitálových výdaj� ve výši 6 350 
000,- K� (viz tabulka 4).  

Tab. �. 4: Vývoj pln�ní rozpo�tu výdaj� v roce 2016 (v K�) 

Výdaje Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení �. 1 - 3

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

uprav. 

rozpo�tu 

B�žné výdaje 9 605 200,00 -3 743 800,00 5 861 400,00 5 859 302,65 99,96%
Kapitálové výdaje 0,00 6 350 000,00 6 350 000,00 6 349 893,35 100,00%

P�evody mezi ú�ty 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00%

Celkem výdaje 9 705 200,00 2 606 200,00 12 311 400,00 12 309 196,00 99,98%

Celkové navýšení výdaj� bylo kryto z�statkem pen�žních prost�edk� na b�žném ú�tu a 
p�ijatými dotacemi z rozpo�t� obcí a Moravskoslezského kraje.  

Skute�né �erpání výdaj� k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 12 309 196,- K�, což p�edstavuje 
pln�ní na 99,98 % upraveného rozpo�tu. B�žné výdaje byly �erpány na 99,96 % a kapitálové 
výdaje na 100,00 % upraveného rozpo�tu.  

3.2.1  Odv�tvové t�íd�ní celkových výdaj� (dle rozpo�tové skladby) 

Podrobn�jší �len�ní výdaj� dle odv�tvového t�íd�ní výdaj� uvádí tabulka �. 5 a dle 
druhového �len�ní výdaj� tabulka �. 6 a 7.  

Tab. �. 5: Podrobný p�ehled výdaj� dle odv�tvového t�íd�ní výdaj� (v K�) 

Odv�tvové t�íd�ní b�žných 
výdaj� (dle § rozpo�tové skladby)

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení �. 1 - 3

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

uprav. 

rozpo�tu 

Vnit�ní obchod 586 200,00 449 100,00 1 035 300,00 1 033 367,90 99,81%
Obecné p�íjmy a výdaje z fin. 5 000,00 -1 500,00 3 500,00 3 429,80 97,99%
Pojišt�ní funk�n� nespecifikovaná 14 000,00 -200,00 13 800,00 13 773,00 99,80%

Výdaje z FV minulých let 0,00 4 808 800,00 4 808 800,00 4 808 731,95 100,00%

Celkem b�žné výdaje 605 200,00 5 256 200,00 5 861 400,00 5 859 302,65 99,96%
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Odv�tvové t�íd�ní kapitálových 
výdaj� (dle § rozpo�tové skladby)

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení �. 1 - 3

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

uprav. 

rozpo�tu 

Vnit�ní obchod 0,00 6 350 000,00 6 350 000,00 6 349 893,35 100,00%

Celkem kapitálové výdaje 0,00 6 350 000,00 6 350 000,00 6 349 893,35 100,00%

Výdaje Regionu Pood�í v roce 2016 p�edstavovaly výdaje spojené s provozem kancelá�e 
Regionu Pood�í, informa�ního centra Regionu Pood�í a zejména výdaje spojené s realizací 
projekt�, na které byly z rozpo�tu Moravskoslezského kraje, Ú�adu regionální rady 
Moravskoslezsko a státního rozpo�tu obdrženy dotace. Jedná se o projekty uvedené v kapitole 
3.1.4 P�ijaté dotace.  

3.2.2  Druhové t�íd�ní celkových výdaj� (dle rozpo�tové skladby) 

Tab. �. 6:  Druhové �len�ní b�žných výdaj� za rok 2016 (v K�) 

Druhové t�íd�ní výdaj� (dle položek 
rozpo�tové skladby) 

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení 

�. 1 - 3 

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

uprav. 

rozpo�tu 

Ostatní platy 100 000,00 11 600,00 111 600,00 111 543,00 99,95%

Ostatní osobní výdaje 10 000,00 -2 900,00 7 100,00 7 060,00 99,44%

Ostatní povinné poj. placené z-telem 25 000,00 13 400,00 38 400,00 38 394,00 99,98%

Nákup zboží 3 000,00 2 400,00 5 400,00 5 369,00 99,43%

Nákup materiálu 5 000,00 -1 100,00 3 900,00 3 834,00 98,31%

Poštovní služby 3 000,00 2 000,00 5 000,00 4 881,00 97,62%

Služby telekomunikací a radiokom. 15 000,00 -5 900,00 9 100,00 9 001,56 98,92%

Služby pen�žních ústav� 19 000,00 -1 700,00 17 300,00 17 162,80 99,21%

Nájemné 23 200,00 7 500,00 30 700,00 30 626,92 99,76%

Zprac.dat a sl.souvis.s inform.a komu 10 000,00 -8 100,00 1 900,00 1 889,00 99,42%

Nákup ostatních služeb 9 018 000,00 -8 944 500,00 73 500,00 73 408,00 99,87%

Opravy a udržování 5 000,00 -1 400,00 3 600,00 3 591,00 99,75%

Programové vybavení KEO4 Majetek 0,00 7 600,00 7 600,00 7 550,00 99,34%

Cestovné 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00%

Pohošt�ní 5 000,00 5 000,00 10 000,00 8 927,00 89,27%

V�cné dary 0,00 12 000,00 12 000,00 11 958,00 99,65%

Neinv. transféry obec.prosp.spole�nost. 100 000,00 92 300,00 192 300,00 192 230,00 99,96%

Neinvest�ní transféry spolk�m 253 000,00 224 900,00 477 900,00 477 900,00 100,00%

Platby daní a poplatk� stát.rozpo�tu 3 000,00 10 400,00 13 400,00 13 345,42 99,59%

Platby daní a poplatk� kraj�m,obcím 3 000,00 -1 100,00 1 900,00 1 860,00 97,89%

Dary obyvatelstvu 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

P�evody vlastním rozp.ú�t�m 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00%

Výdaje z finan�ního vypo�ádání min.let 0,00 4 808 800,00 4 808 800,00 4 808 731,95 100,00%

Celkem výdaje 9 705 200,00 -3 743 800,00 5 961 400,00 5 959 262,65 99,96%

Tab. �. 7: Druhové �len�ní kapitálových výdaj� za rok 2016 (v K�) 

Druhové t�íd�ní výdaj� (dle položek 
rozpo�tové skladby) 

Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení  

�. 1 - 3 

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

upravenému 

rozpo�tu 

Budovy, haly a stavby 0,00 5 491 100,00 5 491 100,00 5 491 001,35 100,00%

Pozemky 0,00 858 900,00 858 900,00 858 892,00 100,00%

Celkem výdaje 0,00 6 350 000,00 6 350 000,00 6 349 893,35 100,00%
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3.2.3  Výdaje  dle jednotlivých projekt�

VÝDAJE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJ	
Pat�í sem výdaje zejména na provoz kancelá�e Regionu Pood�í a za rok 2016 �inily ve 

výši 1 050 570,70 K�. 

Mezi nejvýznamn�jší výdaje pat�ily nap�.: 
• refundace mzdy pracovníka IC RP ve výši 50% dle uzav�ené smlouvy ve výši 

156 997,- K� (ost. platy + pojistné placené zam.+DPP) 
• nákup drobného materiálu, poštovné, nákup knih, �asopis�  
• telekomunika�ní poplatky a nájemné ve výši 39 628,48 K�
• nákup ostatních služeb ve výši 73 408,- K�  
• pojišt�ní stanu a mobiliá�e v celkové výši 13 773,- K�
• �lenské p�ísp�vky MAS Regionu Pood�í, z.s. 477 900,- K� a DM TO-Pood�í 

Moravské Krava�sko, o.p.s. ve výši 192 230,- K�  
• opravy a udržování ve výši 3 591,- K�  
• v�cné dary a finan�ní dary obyvatelstvu ve výši 41 958,- K�

3.3  Financování 

Financování p�edstavuje v bilanci p�íjm� a výdaj� pen�žní operaci, která dopl�uje cizí 
návratné zdroje financování nebo finan�ní prost�edky z minulých let v p�ípad� schodkového 
rozpo�tového hospoda�ení nebo zrcadlovou zm�nu stavu prost�edk� na bankovních ú�tech  
v p�ípad� p�ebytkového rozpo�tu.  

V roce 2016 hospoda�ení svazku skon�ilo s kladným výsledkem hospoda�ení ve výši  
42 563 009,97 K� (saldo p�íjm� a výdaj�). Stav pen�žních prost�edk� na b�žném ú�tu byl k 
31. prosinci 2016 ve výši 1 730 512,39 K�.  

Tab. �. 8: P�ehled financování v roce 2016 (v K�) 

Financování 
Schválený 

rozpo�et 

Rozpo�tová 

opat�ení �. 1 - 3

Upravený 

rozpo�et 

Pln�ní k 

31.12.2016 

% pln�ní k 

uprav. rozpo�tu

Uhrazené splátky krátkodobé -46 000 000,00 -340 400,00 -46 340 400,00 -46 340 353,00 100,00%

Zm�na stavu krátk.post�edk� na ú�tu -550 800,00 4 330 200,00 3 779 400,00 3 777 343,03 99,95%

Celkem financování -46 550 800,00 3 989 800,00 -42 561 000,00 -42 563 009,97 100,00%
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4.  Ve�ejnosprávní kontrola a finan�ní p�ísp�vky 

DSO provádí ve�ejnosprávní kontroly u p�íjemc� ve�ejné finan�ní podpory poskytované  
z rozpo�tu svazku v souladu se zákonem �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné 
správ� a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o finan�ní kontrole), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

  
V roce 2016, dne 10. �íjna, provedla ve�ejnoprávní kontrolu na svazku DSO Reginu 

Pood�í Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ú�ad Regionální rady. 
P�edm�tem kontroly byla ve�ejnoprávní kontrola dle zákona �. 320/2001Sb. v platném zn�ní a 
zákona �. 255/2012Sb. o kontrole v platném zn�ní. Kontrola se vztahovala k projektu 
„Cyklostezka Odra – Morava  - Dunaj v Moravskoslezském kraji“.  

Hlavním ú�elem provedené kontroly bylo napln�ní povinností �ídícího orgán� dané 
Na�ízením ES 1083/2006, �lánek 60, písm. b) – ov��ovat dodání spolufinancovaných 
produkt� a služeb, skute�n� vynaložených výdaj� na operace vykázané p�íjemci a jejich 
soulad s p�edpisy Spole�enství a s vnitrostátními p�edpisy. 

Kontrola byla provedena v rozsahu definovaném pov��ení ke kontrole �. OPL 
2016/3/P/2/041. Záv�rem protokolu bylo sd�leno: Kontrolou na míst� dle Fyzického vzorku 
pro kontrolu a administrativní kontrolou nárokovaných a proplacených prací, nebyly u tohoto 
projektu zjišt�ny nedostatky. Všechny nárokované a proplacené výdaje jsou uznány jako 
zp�sobilé. 
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5.  Inventarizace majetku, závazk� a pohledávek 

Povinnost DSO jako ú�etní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla spln�na 
v souladu s platnými ustanoveními zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších 
právních p�edpis�, provád�cí vyhláškou �. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk� a 
Sm�rnice o inventarizaci majetku a závazk� Regionu Pood�í, kterými se zabezpe�uje 
provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazk� ú�etní jednotky k rozvahovému dni 
31. 12. 2016. 

Dne 19. prosince 2016 byl vydán plán inventur na rok 2016, který stanovoval složení 
inventariza�ní komise a termíny provedení inventarizace. Fyzické a dokladové inventury 
provedla valnou hromadou stanovená inventariza�ní komise, která zjistila skute�né stavy 
majetku a závazk�. Zárove� bylo provedeno porovnání skute�ného stavu se stavem 
zachyceného v ú�etnictví svazku. Výsledkem inventur je celkem 20 inventurních soupis�.  

V termínu do 27. ledna 2017 byla inventariza�ní komisí vydána souhrnná zpráva o 
pr�b�hu a výsledk� inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016 (tzv. inventariza�ní zpráva), 
která v záv�ru konstatuje, že nebyly zjišt�ny inventariza�ní rozdíly (p�ebytky ani manka).  
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6.  Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení svazku 

P�ezkoumání hospoda�ení DSO Regionu Pood�í za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu 
stanoveném zákonem �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumání hospoda�ení ÚSC a DSO pracovníkem 
Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje dne 23. února 2017. Krajský ú�ad p�edal Zprávu o 
výsledku hospoda�ení p�ezkoumání hospoda�ení, která je uvedena v p�ílohové �ásti tohoto 
záv�re�ného ú�tu. 

Záv�rem této zprávy je konstatováno:  
1. P�i p�ezkoumání hospoda�ení územního celku dle § 2 a § 3 zákona �. 420/2004 Sb. za 

rok 2016 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjišt�ny chyby a nedostatky  
2. P�i p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2016 nebyla zjišt�na rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospoda�ení územního celku v budoucnosti.  
3. Podíly pohledávek, závazk� a zastaveného majetku jsou následující: 

a. podíl pohledávek na rozpo�tu svazku obcí �iní 0,00% (celková hodnota 
dlouhodobých pohledávek �inila 0,00 K�) 

b. podíl závazk� na rozpo�tu svazku obcí �iní 0,13% (celková hodnota 
dlouhodobých závazk� �inila 0,00 K�) 

c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku �iní 0,00% 
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7.  P�ílohy 

P�íloha �.   1: Rozvaha k 31. 12. 2016 

P�íloha �.   2: Výkaz zisk� a ztrát k 31. 12. 2016 

P�íloha �.   3: P�íloha ú�etní záv�rky k 31. 12. 2016 

P�íloha �.   4: Výkaz pro hodnocení pln�ní rozpo�tu ÚSC a DSO k 31. 12. 2016 

P�íloha �.   5: Finan�ní vypo�ádání dotací Státní záv�re�ný ú�et za rok 2016 

P�íloha �.   6: Inventariza�ní zpráva k 31. 12. 2016 

P�íloha �.   7: Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení DSO Regionu Pood�í za rok 2016 
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 Zpráva  
 o výsledku pøezkoumání hospodaøení dobrovolného svazku obcí 

Region Poodøí, IÈ: 69581762 za rok 2016 
  

Na základì písemné �ádosti ze dne 29. 4. 2016 provedla kontrolní skupina ve slo�ení: 

 

Kontrolní skupina Funkce Povìøení è. 
Identifikaèní 

karta è.  

Ing. Martin Hajduk kontrolor povìøený øízením 390/03/2016 2909 

 

dne 23. 2. 2017 pøezkoumání hospodaøení dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2016, místem provedení 
pøezkoumání hospodaøení byl Obecní úøad Barto�ovice. 

 

Kontrolní úkon, jím� bylo pøezkoumání zahájeno: 
- doruèení oznámení o zahájení pøezkoumání hospodaøení za rok 2016 dne 22. 8. 2016. 

 

Poslední kontrolní úkon pøedcházející vyhotovení zprávy: 
- rekapitulace provedeného pøezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 23. 2. 2017. 

 

Zástupci dobrovolného svazku obcí pøítomni pøi realizaci dílèího pøezkoumání hospodaøení: 
- MVDr. Kateøina Køenková, pøedsedkynì 

- Iva Jeøábková, úèetní 

 

Pøezkoumání hospodaøení dobrovolného svazku obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném 
zákonem è. 420/2004 Sb., o pøezkoumávání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných 
svazkù obcí, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon è. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílèí pøezkoumání 
hospodaøení vykonané dne 30. 8. 2016 kontrolní skupinou ve slo�ení: 

- Ing. Martin Hajduk 

Èj.: MSK  24252/2017  

Sp. zn.: 
KON/13189/2016/Sam 
113.1 V10 

 

Vyøizuje: Ing. Martin Hajduk  
Telefon: 595 622 709  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Dílèí pøezkoumání hospodaøení dobrovolného svazku obcí (dále jen �svazek obcí�) bylo provádìno 
zejména dle následujících právních pøedpisù, souvisejících s èinností orgánù svazku obcí: 
 

1. zákon è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon 

è. 128/2000 Sb.), 

2. zákon è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 
(dále jen zákon è. 250/2000 Sb.), 

3. zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících pøedpisù 
(rozpoètová pravidla), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon è. 218/2000 Sb.), 

4. zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon è. 563/1991 Sb.), 
5. vyhlá�ka è. 410/2009 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., 

o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro nìkteré vybrané úèetní jednotky (dále jen vyhlá�ka 
è. 410/2009 Sb.), 

6. vyhlá�ka è. 5/2014 Sb., o zpùsobu, termínech a rozsahu údajù pøedkládaných pro hodnocení plnìní 
státního rozpoètu, rozpoètù státních fondù, rozpoètù územních samosprávných celkù, rozpoètù 
dobrovolných svazkù obcí a rozpoètù Regionálních rad regionù soudr�nosti (dále jen vyhlá�ka  
è. 5/2014 Sb.), 

7. Èeské úèetní standardy pro nìkteré vybrané úèetní jednotky, které vedou úèetnictví podle vyhlá�ky 
è. 410/2009 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen Èeské úèetní standardy), 

8. vyhlá�ka è. 323/2002 Sb., o rozpoètové skladbì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen vyhlá�ka 
è. 323/2002 Sb.), 

9. zákon è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon  
è. 137/2006 Sb.), 

10. zákon è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek (dále jen zákon è. 134/2016 Sb.), 
11. zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon  

è. 262/2006 Sb.), 
12. zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník (dále jen zákon è. 89/2012 Sb.), 
13. zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a dru�stvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen zákon è. 90/2012 Sb.), 
14. vyhlá�ka è. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkù (dále jen vyhlá�ka è. 270/2010 Sb.), 
15. vyhlá�ka è. 220/2013 Sb., o po�adavcích na schvalování úèetních závìrek nìkterých vybraných 

úèetních jednotek (dále jen vyhlá�ka è. 220/2013 Sb.), 
16. zákon è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních podmínkách úèinnosti nìkterých smluv, uveøejòování tìchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon è. 340/2015 Sb.), 
17. stanovy svazku obcí a dal�í vnitøní pøedpisy. 
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Pøedmìtem pøezkoumání hospodaøení bylo v souladu s § 2 zákona è. 420/2004 Sb.: 

 

- plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu vèetnì penì�ních operací, týkajících se rozpoètových prostøedkù, 
- finanèní operace, týkající se tvorby a pou�ití penì�ních fondù, 
- náklady a výnosy podnikatelské èinnosti svazku obcí, 
- penì�ní operace, týkající se sdru�ených prostøedkù a cizích zdrojù, 
- hospodaøení a nakládání s prostøedky poskytnutými z Národního fondu a s dal�ími prostøedky 

ze zahranièí poskytnutými na základì mezinárodních smluv, 
- vyúètování a vypoøádání finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, k rozpoètùm krajù, k rozpoètùm obcí, 

k jiným rozpoètùm, ke státním fondùm a k dal�ím osobám, 
- nakládání a hospodaøení s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s ním� hospodaøí 

svazek obcí, 
- zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazkù a nakládání s nimi, 

- ruèení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých vìcí ve prospìch tøetích osob, 
- zøizování vìcných bøemen k majetku svazku obcí, 
- úèetnictví vedené svazkem obcí. 

 

 

Pøedmìt pøezkoumání hospodaøení byl ovìøen z hlediska: 

 

- dodr�ování povinností stanovených zvlá�tními právními pøedpisy, zejména pøedpisy o finanèním 
hospodaøení svazkù obcí, o hospodaøení s jejich majetkem, o úèetnictví a o odmìòování, 

- souladu hospodaøení s finanèními prostøedky ve srovnání s rozpoètem, 
- dodr�ení úèelu poskytnuté dotace nebo návratné finanèní výpomoci a podmínek jejich pou�ití, 
- vìcné a formální správnosti dokladù o pøezkoumávaných operacích. 

 

 

 

A. Výsledek pøezkoumání hospodaøení 
 

Pøi pøezkoumání hospodaøení za rok 2016 nebyly zji�tìny chyby a nedostatky. 
 

  

 

B. Pøijetí a plnìní opatøení k nápravì zji�tìných chyb a nedostatkù 
  

B.1 Vzhledem k tomu, �e pøi pøezkoumání hospodaøení za rok 2015 nebyly zji�tìny chyby  
a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen pøijmout opatøení k nápravì. 
   

 

B.2 Vzhledem k tomu, �e pøi dílèím pøezkoumání hospodaøení provedeném k 30. 6. 2016 nebyly 

zji�tìny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen pøijmout opatøení k nápravì. 
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Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí, v kontrolovaném období svazek obcí: 
- neuzavøel smlouvu o pøijetí nebo poskytnutí úvìru, pùjèky,  
- nemá zøízeny penì�ní fondy, 

- neprovozoval podnikatelskou èinnost, 
- neuzavøel smlouvu o sdru�ení a neuskuteènil finanèní operace týkající se sdru�ených prostøedkù  

a majetkových hodnot, 
- nehospodaøil a nenakládal s prostøedky poskytnutými z Národního fondu a s dal�ími prostøedky  

ze zahranièí poskytnutými na základì mezinárodních smluv, 
- neuzavøel smlouvu o poskytnutí dotace, 

- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteènil majetkové vklady, 

- nehospodaøil s majetkem státu, 
- uskuteènil pouze veøejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona è. 137/2006 Sb. nebo § 27 

zákona 134/2016 Sb.), 
- neruèil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavøel smlouvu o pøevzetí dluhu 

nebo ruèitelského závazku a smlouvu o pøistoupení k závazku, a to ani v pøípadech taxativnì 
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona è. 128/2000 Sb., 

- nezastavil movitý a nemovitý majetek. 

 

 
 

C. Závìr 
 

C.1 Pøi pøezkoumání hospodaøení dle § 2 a § 3 zákona è. 420/2004 Sb. za rok 2016 

 

· nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zji�tìny chyby a nedostatky.   
 

 

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zji�tìní uvedených ve zprávì 

 

· pøi pøezkoumání hospodaøení za rok 2016 nebyla zji�tìna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaøení svazku obcí v budoucnosti. 

 

 

C.3 Podíly pohledávek, závazkù a zastaveného majetku 

 

· podíl pohledávek na rozpoètu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek èinila Kè 0,00) 

0,00 % 

· podíl závazkù na rozpoètu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých závazkù èinila Kè 0,00) 

0,13 % 

· podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % 

 

 

 

D. Upozornìní 
 

Upozoròujeme na: 
- zmìnu zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, úèinnost                 

od 21. 2. 2017 (zveøejòování støednìdobého výhledu, schváleného rozpoètu, rozpoètových opatøení, 
závìreèného úètu, správní delikty), 
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- nový zákon è. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpoètové odpovìdnosti, úèinnost od 21. 2. 2017, 
výjimka § 17 odst. 3 nabývá úèinnosti 1. 1. 2018. 

 

 
  

V této zprávì jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílèího pøezkoumání hospodaøení  
i výsledky koneèného dílèího pøezkoumání hospodaøení svazku obcí. 
 

Zápis nevyluèuje dal�í kontrolní zji�tìní jiných kontrolních orgánù. 
 

V�echny zapùjèené dokumenty byly svazku obcí vráceny. 

 

Tato zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení je zároveò návrhem zprávy o výsledku 
pøezkoumání hospodaøení a koneèným znìním zprávy se stává v pøípadì, �e svazek obcí nevyu�ije 
mo�nosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona è. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doruèuje kontrolorovi povìøenému øízením pøezkoumání. 
 

 

 

Zástupci svazku obcí prohla�ují, �e poskytli pravdivé a úplné informace o pøedmìtu pøezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k nìmu. 
 

 

Zpracováno a projednáno dne 23. 2. 2017 

 

Zprávu zpracoval a sepsali: 
Ing. Martin Hajduk, 

kontrolor povìøený øízením 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 

Seznam pøedlo�ených dokladù: 
- návrh rozpoètu svazku obcí na rok 2016, písemnosti dokládající zveøejnìní návrhu rozpoètu na úøedních 

deskách èlenských obcí a zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup,  
- rozpoètové opatøení svazku obcí è. 2-2016, zápis vèetnì usnesení è. 3 (bod 3.6) z jednání valné 

hromady svazku obcí konaného dne 13. 9. 2016,  
- rozpoètové opatøení svazku obcí è. 1-2016, zápis vèetnì usnesení è. 2 (bod 2.9) z jednání valné 

hromady svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016,  
- rozpoètové opatøení svazku obcí è. 3-2016, zápis vèetnì usnesení è. 4 (bod 4.7) z jednání valné 

hromady svazku obcí konaného dne 19. 12. 2016,  
- rozpoètový výhled svazku obcí na období 2016 - 2020, zápis vèetnì usnesení è. 5 (bod 5.7) z jednání 

valné hromady svazku obcí konaného dne 18. 12. 2015,  
- rozpoèet svazku obcí na rok 2016, zápis vèetnì usnesení è. 5 (bod 5.6) z jednání valné hromady svazku 

obcí konaného dne 18. 12. 2015,  
- závìreèný úèet svazku obcí za rok 2015, zápis vèetnì usnesení è. 2 (bod 2.8) z jednání valné hromady 

svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016, písemnost dokládající pøedlo�ení závìreèného úètu po jeho 
schválení valnou hromadou svazku obcí k projednání zastupitelstvùm èlenských obcí,  

- hlavní kniha (pøedvaha) analytická k 31. 12. 2016,  
- hlavní kniha (pøedvaha) analytická k 30. 6. 2016,  

- písemnosti dokládající provedení inventarizace majetku a závazkù k 31. 12. 2016,  
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- výkaz pøíloha k 31. 12. 2016 sestavený k 31. 12. 2016 (v Kè),  
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2016 (v Kè),  
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 6. 2016 (v Kè),  
- úèetní doklady è. 1606-000002 - è. 1606-000004 ze dne 3. 6. 2016 (faktury pøijaté - pøedpisy)            

a è. 1606-000015 a è. 1606-000018 ze dne 27. 6. 2016 (faktury vydané - pøedpisy),  
- úèetní doklady è. 16-801-00155 - è. 16-801-00163 za období 12/2016 (výpis z bì�ného úètu u Èeské 

spoøitelny, a.s. za období 12/2016),  
- úèetní doklady è. 16-801-00069 - è. 16-801-00077 za období 06/2016 (výpis z bì�ného úètu u Èeské 

spoøitelny, a.s. za období 06/2016),  
- úèetní doklady è. 1612-000001 - è. 1612-000004 za období od 1. 12. 2016 do 12. 2. 2016                  

a è. 1612-000013 ze dne 15. 12. 2016 (faktury pøijaté - pøedpisy),  
- výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2016 (v Kè),  
- výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Fin 2-12M sestavený k 30. 6. 2016 (v Kè),  
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2016 (v Kè),  
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 (v Kè),  
- stanovy svazku obcí vèetnì dodatkù è. 1 a è. 2, zápis vèetnì usnesení è. 1 (bod 1.9) z jednání valné 

hromady svazku obcí konaného dne 17. 3. 2016 (schválení dodatku è. 2),  
- kupní smlouva ze dne 12. 4. 2016 (pøedmìtem pøevod - nabytí pozemku p.è. 926/41 v k.ú. Vý�kovice  

u Ostravy, obec Ostrava, na kterém se nachází stavba veøejnì pøístupné komunikace pro cyklisty         
v rámci stavby "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji", kupní cena                
Kè 249.600,-), úèetní doklady è. 1604-000060 ze dne 12. 4. 2016 (pøedpis závazku), è. 1604-000092 

(zaøazení majetku na úèet 031) a è. 16-802-00009 (návrh na vklad do KN - úhrada správního poplatku 
Kè 1.000,-) ze dne 19. 4. 2016 a è. 16-802-00026 ze dne 20. 4. 2016 (úhrada kupní ceny),  

- smlouva o zøízení slu�ebnosti ze dne 15. 4. 2016 (oprávnìným Správa �eleznièní dopravní cesty, státní 
organizace, pøedmìtem zøízení slu�ebnosti spoèívající v právu umístit, provozovat a udr�ovat zaøízení    
- sto�árovou trafostanici Odra s uzemòovací soustavou na pozemku p.è. 784/6 v k.ú. Pøívoz, obec 
Ostrava, a s tím související právo vstupu a vjezdu dopravními prostøedky na uvedený pozemek, zøízení 
slu�ebnosti bezúplatnì na dobu neurèitou),  

- zápis vèetnì usnesení è. 1 (bod 1.8) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 17. 3. 2016 
(schválení úèetní závìrky svazku obcí k 31. 12. 2015),  

- zápis vèetnì usnesení è. 2 (bod 2.9) z jednání valné hromady svazku obcí konaného dne 25. 6. 2015 
vèetnì pøílohy (schválení uzavøení kupních smluv s vlastníky pozemkù v souvislosti se stavbou 
"Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji"),  

- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 23. 6. 2016, písemnost dokládající 
pøedlo�ení zápisu k projednání zastupitelstvùm èlenských obcí,  

- zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí konaného dne 19. 12. 2016,  
- návrh závìreèného úètu svazku obcí za rok 2015, písemnosti dokládající zveøejnìní návrhu závìreèného 

úètu na úøedních deskách èlenských obcí a zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup.  

  

 

 


