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ZPRÁVA

o výsledcích přezkoumání hospodaření
Svazku obcí pro komunální služby

zarok 2019

Zprávu předkládá:
Ing. Zdeněk Jaroš
auditor ě. oprávnění 1477

Tato zpráva obsahuje 10 stránek a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveníeh, z nichž dvě
obdrží ředitel Svazku a jedno si ponechá auditor.



L VŠEOBECN]' INFORMACE

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019 bylo provedeno na základěsmlouvy ve smyslu § 53 zákona č. 128/2000Sb. , o obcích v platném znění, zák.č. 93/2009Sb.,o auditorech, auditorského standardu č.52 a dalších relevantníchpředpisů vydaných Komorou auditoíoi České republiky a podle ustanovení §10zák. č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí

Název právnické osoby: SVAZEK Oscí PRO KOMUNÁLN]í SLUžBY

Sídlo: Hrotovická 232, 674 0l Třebíč

IČ: 474 38 541

Právní forma: zá5mové sdružení obcí

Příjemce zprávy: ředitel Svazku Pavel Gregor

Období, za které bylo přezkoumání provedeno: 1.1. 2019 - 31.12. 2019

Přezkoumání provedl: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477



Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření
Svazku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 7
zák. č. 420/2004Sb., ustanovením §2 písm.b) zák. č. 93/2009Sb., o auditorech ve
znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: kancelář Svazku

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
Přezkoumání hospodaření proběhlo 4.2.2020, 6.2.2020 l

Určení zahájení a ukoněení přezkoumání hospodaření:
- Zahájení dne 3.2. 2020 oznámení rozsahu dokumentace k přezkoumání

Svazku
- Ukončení přezkoumání 6. února 2020 prověřeni korektnosti sestavení

účetní závěrky a výkazu Fin 2-12 , vyhodnocení výsledků testů věcné
správnosti Svazku.

II. PŘnnmĚr PŘEZKOUMÁNí a JEHO OBSAH

l
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V souladu s § 2 zákona č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ( dále jen ,, zákon o
přezkoumávání? )jsou předmětem přezkoumávání údaje o ročním hospodaření
města tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zák. č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a to:
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- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků

- finanční operace ,týkající se tvorby a užití peněžních fondů
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti Svazku
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- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky nebo na základě smlouvy
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o
ÚČetnictvÍ

- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a
s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních
smluv

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpo;ctu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zák. č.
420/2004Sb., jsou dále:
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Svazku obcí pro komunální
služby ( dále jen ,, Svazku?)
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Svazek
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 13 7/2006Sb., o veřejných
zakázkách , ve znění pozdějších předpisů
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku Svazku
- účetnictví vedené Svazkem
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III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí
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Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zák. č. 420/2004Sb. se ověřuje
z hlediska :



- dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy
- soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a
podmínek jejich použití
- věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných účetních operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumávání hospodaření pokíývající výše
uvedená stanoviska jsou v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. VYMEZENí onpovĚnsosri

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení
v účetních a finančních výkazech, je odpoyědný statutární orgán Svazku.
Mojí úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávuo výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedlv souladu se zákonem č. 93/2009Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č.52 a dalšímirelevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a
s ustanoveními § 2,3,10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004Sb. V souladu s těmito
předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provéstpřezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření
sdružení je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.
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V. RAMCOVÝ ROZSAH PRACí l

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Svazku byly použity postupy keshromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou
svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsouauditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocenívýznamných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizikauditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Svazku. Použité postupy zahrnují
výberový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.
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VI. ZÁvĚn ZPRAVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro
komunální služby jsenn nezjistil žádnou skutečnost , která by mě vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech vsouladu shledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hěspodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych
ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného
zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (
materialitu) a jejich vztah k hospodaření Svazku obcí pro komunální služby jako
celku. l

Ill

Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok
2019 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004Sb.
nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly mít negativní dopad na hospodaření
Svazku obcí pro komunální služby v budoucnosti.

Í
l

l



D. Vybrané ukazatele hospodaření podle § 10 odst. 4 zákona č. 420/2004Sb.

Dlouhodobé závazky celkem k 31.12.2019 5 500 000

II

E. Vyjádření kpoměru dluhu obce kjejím rozpočtovým příjmům za
poslední ětyři rozpoětové roky.
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedl výrok o tom, ze dluh územního celkunepřekročíl 60 % průměru jeho příjrnů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě
jsem povinen uvést, o kolík dluh územního celku překročil průměr jeho příjrnů. l

l

Dluh Svazku obcí pro komunální služby nepřekročil 60 o/o průměru jeho příjmů za
poslední čtyři rozpoětové roky, l

Il
l
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Podíl pojledávek na rozpočtu
A - Vymezení-pohledávek - - 7 g86 09-5 -
B Vymezení rozpočtových příjmů

Př0my celkem po konsolidaci
HV z hosp. činnosti po zdanění
Celkem

5 649 087
4 724 401

10 373 488

- A/B * 100% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 7410

Podil závazků na rozpočtu
l c "

l

Vymezení závazků
Krátkodobé
Podíl dlouhodob. spl. do 2020
Celkem

2 946 706
2 000 000

, 4 946 706

l

iB -'ýymezení rozpočtovýcli příjrnů - - - 0 373 488

' C/B*10'0%- ý2:po§et podílff závazků - na rozpočtu 47 Š9

Podíl zastaveného majetku na celkovéÍm- ma,jetku-
D Vymezení zastaveného-majetku 19231863

-E Vymezení :ajetku pro výpoAet ukazatel'e - - - -243 698 490 -
D/E*-1 00% Výpočjt -zastaveného majetku na celkovém majetku 789



VII. D.?:tší INFORMACE

Stanovisko ředitele Svazku návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu
s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zák. č. 420/2004Sb. i písemné stanovisko
ředitele Svazku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 6. února 2020

Ing. Zdeněk Jaroš

auditor č. oprávnění 1477
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Zpráva byla projednána s ředitelem Svazku dne 6. února 2020

Zpráva byla předána řediteliSvazku dne 6.února 2020

Sva:zek obcí pr %ómp(ágsl.užby
Hrotovická-23:. %7í% (Q T'%bič
IčJ47438541, Dlč'(($4q4385'4,1

(5)



Příloha A

Přehled právních předpisů, jejiehž soulad s přezkoumávaným
hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření
nejméně s následujícími právními předpisy , popř. jejich vybranými
ustanovenÍmi :

- zákon 420/2004Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 128/2000Sb., o obcích
- zákon č. 563/ 1991 sb., o účetnictví
- zákon č. 93/2009Sb., o auditorech
- zákon č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
- vyhláška 41 0/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/ 1991 sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky,
které jsou územními samosprávnými celky , příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu
- české účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové
organizace,

- vyhláška č. 323/2002Sb., o rozpočtové skladbě
- nařízení vlády č. 31 8/201 7Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev
-vyhláška č. 270/20lOSb., o inventarizaci majetku a závazků

U všech výše citovaných právních předpisů se vycházelo ze znění platného ke
dni uskutečnění posuzovaného právního úkonu.



Příloha B

PROTOKOL O PROJEDNÁNí NÁVRHU ZPRAVY O PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí
SVAZKU OBCí PRO KOMUNÁLNí stužny ZA ROK 2019

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zák. č. 420/2004Sb., zákona o
přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí byl projednán návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
obcí pro komunální služby za rok 2019 provedené Ing. Zdeňkem Jarošem,
auditorem č. oprávnění }477 s ředitelem Svazku Pavlem Gregorem

Stanovisko ředitele Svazku k předloženému návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019:

i
l

!i
il

-}%,a p:í ? ví» yq. '.4.

[
í

V Třebíči , dne 6. února 2020

Podpis ředitele Svazku:

Svaxek ob«X,pr(po$uH'4níí služby
Hrotovická ,h3:S?! kí7'9 0l }Třcbič
Ič: *?ip;gsqQ Jjič: í}Z474'?854?



Příloha C

Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Příloha D

Finanění výkaz ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Příloha E

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumávání
hospodaření

Zápisyzvalnéhromady Svazku 15.3.20l9
Zápisy představenstva a dozorčí rady Svazku 2019
Pravidla pro rozpočtové provizorium
Návrh a schválení rozpočtu 2019
Schválený rozpocet 2019
Rozpočtový výhled 2018-2020
Rozpočtová opatření č.1-6
Závěrečný účet 2018Doklady k inventarizaci majetku a závazků Svazku k 31.12.2019
Hlavní kniha účetnictví k 31.12.2019
Výpočet DPPO za 2019Smlouva o úvěru č. l/2018 ze dne 18.1.2018 úvěrující obec Petrůvky schv. 20
16.1.20l8 - na účel - dostavba 9. sekce OCPříkaznf smlouva s městem Třebíč - účel zajištění nakládánf a zpracování TKO
Smlouva IN HOUSE s městem TřebíčSmlouva o dílo dodavatel Karek Holub Žd'ár nad Sázavou ze dne 7.6.2019Smlouva o dílo č. 447/2019 dodavatel ENVIprojekt CZECH s.r.o. ze dne 24.9.20l9Smlouva o dílo č. 449/2019 dodavatel ENVJprojekt CZECH s.r.o. ze dne 26.9.2019Dodatek č. 1 smlouvy o nakládání a zpracování odpadů č. 0001-IN/201 8/SV
dodavatel ESKO-T s.r.o. ze dne27.ll.20l9Dodatek č l k příkazní smlouvě ze dne 23.lO.2018 s městem Třebíč ze dne 25.2.2019Dodatek č 2 k příkazní smlouvě ze dne 23.lO.2018 s městem Třebíč ze dne 28.6.2019Dodatek č 3 k příkazní smlouvě ze dne 23.lO.20l8 s městem Třebíč ze dne
27.11.20l9Darovací smlouva obdarovaný Aliterra, z.ú. ze dne 9.5.2019
Kupnf smlouva Autosalon F3K s.r.o. ze dne 20.8.2019
Kupní smlouva TBA Plastové obaly s.r.o. ze dne 27.9.2019
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Kupní smlouva MEVA-BRNO s.r.o. ze dne 27.9.2019
PojÍstná smlouva č. 0027494969 ČPP a.s. ze dne 18.11.2019
Pojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla ze dne 21.8.2019
Smlouva o poskytování webhostingových služeb YASHICA DIGITAL ,s.r.o.
Dokumentace výběrových řízení malého rozsahu:
Pořízení plastových nádob na odpady - projekt CEWA
Pořízení paletových kontejnerů a nízkozdviiých vozíku - projekt CEWA
Faktury došlé hlavní činnost 100001-80

Vedlejší činnost 200001-55
ií goooooi -64
il910000l-13
119200001-11

119300001-13
il940000i -277

Faktury vydané hlavníčinnost 300001-2
vedlejší činnost 400001-101
21900001-64
219100001-13
219200001-11
219300001-13
21940000 1-277

Pokladní pří5mové a výdajové doklady hlavní činnost 500001-13
Vedlejšíčinnost 510001-409

Bankovní výpisy hlavní činnost 600001-462
Vedlejšíčinnost 700001-1029

Interní doklady 900001-10
Mzdové doklady 800001-36
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