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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí POOSLAVí
IČO: 72567953 za rok 2012

Přezkoumáni
hospodařeni
za rok 2012 bylo provedeno dne 7. listopadu
2012 jako dílč:
přezkoumáni
a dne 20, března
2013 jako konečné přezkoumáni
na základě žádosti
dobrovolného
svazku obci (dále jen _OSO") a v souladu se zákonem Č, 420/2004 Sb,
o přezkoumáváni
hospodařeni
úzernmcn samosprávných
celku a dobrovolnych svazků obci
(dále jen zákon o přezkoumávani
hospodařeni)

Rozpočtové opatřeni - Č, 1 ze dne 22, 10,2012
Inventurni soupis majetku a závazku - k 31, 12, 2012
Bankovnl výprs k31 122012
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu - k 31 12,2012
Rozvaha - k 31 12,2012
Smlouvy ostatni - Stanovy svazku obci POOSLAVI ze dne 14 6 2012
Smlouva o běžném účtu ze dne 4.7 2012
Smlouva o elektronické správě účtu ze dne 4 7, 2012
Zápis z jednáni orgánu dobrovolných
svazků obcí - Zápis z jednáni valné hromady
ze dne 12, 11,2012
Zápisy ze schuze predsedructva Svazku obci POOSLAví ze dne 28 6 30,8,1
10,,31 10
a28122012

C. Plnění
Místo provedení

nebyly

opatření

přijatých

k nápravě

chyb

a nedostatků

Svazek obcí POOSLAví

přezkoumání:

Nové Veselí

a) při přezkoumání
a nedostatky.

114
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OSO

za

předchozi

roky

nebyly

zjíštěny

chyby

592 14 Svazek obci POOSLAVI
b) při dílčim
Přezkoumání
- kontrolorka

pověřená

řízením přezkoumáni

Míloslava

Neubauerová

Při přezkoumání
nebyly

MVDr, Zdeněk

za OSO předložilí:

Křívánek

Božena Uttendorfská

- předseda
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- učetní

přezkoumání:

')64602 107,
10890749
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hospodaření

zjištěny

Svazku

chyby

a

obci POOSLAVi

za rok 2012

nedostatky.

svazku

Předmětem
přezkoumáni
hospodařeni
JSou údaje uvedené v § 2 odsl
1 a 2 zákona
o přezkoumávánl
hospodařeni
V souladu s § 6 odst 3 písm b) zákona o přezkoumávání
hospodaření
je přezkoumání
hospodaření
prováděno výběrovým
zpusobem
s ohledem
na významnost
jednotlivých
skutečnosti
podle
předmětu
a obsahu
přezkoumání
Při posuzování Jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisu platných
ke dru uskutečnění tohoto úkonu

,,,

rok 2012 nebyly zjištěny

D. Závěr
I.

Předmět

za

MOnika Havelkova

- kontrolorka

Podklady

přezkoumáni

vykonaly:

II.

Rizika, která tze dovodit
ze zjíštěných
chyb a nedostatků
negativni dopad na hospodařeni
OSO v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna
mít negaltvní dopad na hospodaření OSO v budoucnost,

III. Poměrové

ukazatele

zjíštěné

při přezkoumání

a) podíl pohledávek na rozpočtu
b) pod íI závazků na rozpočtu
c) podil zastaveného majetku na celkovém

facebook: lt"n~~

2

mohou

mit

žádná rizika. která by mohla
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majetku
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Nové Veseli dne 20. března 2013
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Tato zpráva o výstedku přezkoumání hospodaření je současné návrhem zprávy o výstedku
přezkoumáni
hospodaření,
přičemž
konečným
zněním se stává okamžikem
marného
uplynutí Ihuty stanovené v § 6 odst. 3 pism I) zákona o přezkoumávánl
hospodařeni
k podáni písemného
stanoviska
kontrolorovi
pověřenému
řízením přezkoumání
nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko OSO
Tento návrh
přezkoumáni

zprávy

o vysledku

přezkoumáni

hospodařeni

obsahuje

I

výsledky

dílčího

Zpráva o výsledku přezkoumáni
hospodařeni byta v souladu s ustanovením
§ 11 zákona
o přezkoumávání
hospodařeni
projednána a jeden vynsk převzal předseda Svazku obci
POOSLAVi s 11m,že se vzdává práva podat písemné stanovisko OSO dle § 7 odst 1 písm f)
zákona o přezkoumávání hospodařeni
Svazek obcí POOSLAVÍ
sidlem Na ''Ii'steČku 114
592 14 Nov,
'.Ii
IČ' 72 56 79 53

Dne 20 března 2013
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