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PRE ZKOI]MANI IIO SP ODARENI

Podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákona, ve zněni pozdějších
předpisů, .auditorského standardu č. 52, dalších relevantruch předpisů vydaných Komorou
auditoru Českó republiky, podle ustanovení § 42 zákona č.tigtZďO0 Sb., o obcích (obecní
ňtzení), ve znéri pozdějších předpisů apodle ustanovení § 10 zakona č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územrltch samosprávných cellru a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zžkot7 č. 42012004 Sb."),

pro dobrovolný svazek obcí

svaz r,odovodů a kan alizaci Žtarsko
svazek obcí

za období od 1. 1. 2016 do 3 I. I2. 2016



I. všeobecné inforurace

Statrrtární orgán úrzemníIro samosprá,i ného ceIliu:

. Ing. Dagmal Zvěr'inová - přeilsedkl ně pr'edsednictva

. Mgr. Josef Vojta - nrístopředse da pře clsednictva

. InB. Radovan Necid - místopředseda předsednictrra

. Ing. Petr Leopolcl - nístopředseda předseclnictva

Vrclrolný orgán: valná lrlonrada

Da1ší olgány: přeclsednictvo, kontrolní kottlise

Sídlo: Voilárenská2,59l Ol Žtat nacl Sázal,olt

IČ: 433 83 513

Svazek je plátcem DPH.

Vl,mezení pravomoci auditora li pror,edení př,ezkoumání hospoclaření územníIro

samosprávného celkrr:

Alrditorská společnost prol,eclla př-ezkoumání hospodaření clobrovolnélro st azku obcí Svaz

vodo,nociťt a kanalizací Žďársko ,n, sorrlaclrr s ustanotením § zl odst. 7 zákona č. 42012004 Sb.,

trstanovením § 2 písrn. c) zákona č.9312009 Sb., o auditolech a o změně některých zákonťl, ve

znéní p ozděj š í ch pr"e dpi s ů.

Auditorská společnost:

HB AIIDITING s.r.o., Dolní 1730125,Žta, nad Sázavou

osvědčení X,q. Čn č. 078

Přezkoumání provedli:

. Ing. Zdeněk Novotný, arrditor - osvědčení KA ČR č. 1 131

. Ing. Vojtěch Krakovič, asistent auclitora - osr,ědčení KA ČR č. 3983

. Hana Biahová, odborný-ekonorn

Místo přezkoumání: sídio svazkrt
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Období, ve kterém bylo přezkournání hospodaření pt,ovedeno:

. Dílčí přezkoumárrí hospodaření proběhlo ve dnech 14. a 15. listopadu 2016,

. Závěr,ečné přezkoumání proběhlo ve dneclr 2. a3. ťtnora 2011.

Určení zalráiení a ukončení př,ezkoumání lrospodaření úzernního sarnosprávného celliu

arrditorskou spolcčností:

. Projednání požacl,avkťr ai-rclitora z hlecliska podkladťr požadovaných pro pt,oveclení

přezkotrnání hospoclařerrí. sjeclnání terrnínti a jiné olganizačtlí věci. dne 3. 10. 2016

. Ověření ťrplnosti poclkladťl pto vyhotovení zpráv1,, dne l1 " 2. 2016

"j

II. Přeclmět přezkoumání hospoclařerrí

Pr'edmětem pr'ezkoumání .isorr podle ustanovení § 2 odst, 1 zákona č. 42012004 Sb., ťrdaje

o ročnítrr hospodaření, tvořící sor.lčást závěrečného ťtčtu podle § 17 odst, 2 a3 zítkola
č.25012000 Sb., o rozpočtor,ých pravidlech itzemních lozpočtťr, r,,e znění pozdějších předpisťr.

a to:
a) plnění přrjmťr a l,ý-dajťr rozpočtr-l včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtofch

prostře clků,
b) finanční opelace, týkaiící se tvorby a por-lžití peněžních ťonclťr,

c) náklad,v a r,ýnosy podnikatelské čirinosti ťlzemního celku,
cl) perrěžní opelace, týkající se sdružených prostr'edkťr v,vnakládaných na základě

smloltv1, mezi dr,ěma nebo l,íce ťrzemními celk1,. anebo na základě smlouvy s jinýnri
právnickými nebo fyzickýrrri osobamt,

e) f,rnanční opelace, týkající se cizích zdrojů r,e srn)rsltl prár,ních pi,eclpisů o ťtčetnictvi,
í) hospoclai,ení a naltládání s prostřeclk1, poskl-tnutými z Národního fonclu a s dalšími

i ptostředky ze zallanIčí poskylnutýrni na záklaclě mezirrárodních smlr-rv.

g) vyťrčtor,ání a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočttt, k r-ozpočtťrm krajťr,

k rozpočtťrm obcí, k jiný,m rozpočtům, ke státním fondťun a k dalším osobárrr.

Předmětem přezkoumání l, souladu s ustarrovením § 2 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. jsotr

dále obiasti:
a) nakládání a hospoclaření s majetkem ve vlastnictví ťrzemního celku,
b) nakláclání a hospodaření s r'rajetkem státu, s nímž hospodaří ťtzemní celek,
c) zadávání a uskrrtečňování r,eřejných zakázek, 5 r,ý,jimtr<ou ťrkonů a postupťr

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního prár,ního předpisrr,
d) stav polrledávek a závazků, a rrakláclání s nimi,
e) rrrčení za závazky fyzickýclr a právnických osob,
r) zastavování movitých a nemovitých r,ěcí ve prospěch třetích osob,
g) zŤizování věcných br'emen k majetku úzerrrního celku,
h) ťlčetnictví l,edené ťrzenrnírn celkem.
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ilI. Hledislia přezkoumárrí lrospoclaření

přeclnět přezkoumárrí poclle ustanovení s\ 3 zákona č. 42012004 Sb, (viz boil II. této zPrávY)

se or.,ěřuje z hlecliska:

") áoclržování povinností stanovených zr 1áštníni prár,ními předpisy,

bi sor_iladu hospoclar'ení s f,rnančními prostředk}, u. srovnání s rozpoČtenr,

"j dodržení ťrčólr_r poskýrruté dotace nebo nál,ratné írnančrrí výpomoci a Podmínek jejich

použití,
d) vccné a formální správnosti dokladij rr přezlrotlmávaných operací.

pr:ávní předpisy použité pi-i přezkounání 1rospodaření pokrýwající výŠe rtvedená hiecliska jsorr

rtvedeny v příloze A. která je nedílnou sor-rčástí této zprár,y,

IV. Deíinování ocIpovětlnosti

Za hospodaření, které bylo předměten přezkortrnání a za jeho zobrazení r'ÍrČetních

a lrnančních vÝkazech, je ocipověclný statutární orgárr sl,azku Svaz voclovodfi a kanaljzací

,/.d arst(o.

Naší ťllohou je, na zák]adé provedeného přezkor"rmání hospodařenÍ, vyclat zprair,tr o výsledku

přezkortmání lrospoclar'ení. Přezkor-rmání hospoclaření isme provedli v sottladu se zákonem

ó.9312009 Sb., o ar_rclitor"eclr a o zněně někter,ýclL zákonťr, r.e zrLění pozdějŠÍch Př'edPisťl,

arrditorským stanclalilem č. 52 adalšími relevantními předpisy v-vdanými Konlot'ot-t auditot-Lr

české reprrbliky asrrstanor.eními § 2,3 a10 zákonaó.42012004 Sb. Vsolllachr stěmito

přeclpisy jsme povirrni clodržovat etické norln), a naplánovat a pror'ést přezkorrmání

i.o.poaui""í tak, abychom získaii omezenoll jistottr, zda hospodaření svazktt St'az vodovodťr a

kanaiizací žďársko je v sor_rladlr s hledisk), přezkoumání hospoclaření (viz bod iII. této

zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za úrčelem vvkonání pr'ezkoumání hospodaření svazku Svaz voťlovoclŮ a kanalizací Žďalsko

b,viy použity postr_rpy ke slilorrrážděrrí dostatečných a vhoclných dťtkazních infomacÍ. Týo
ptri"py jsorr svýnr rozsahem nrenší než u zakázky poskytrrjící pr'iněi-enor-r jistotu ajsou

auditóiem aplikor,án1, na základé ieho odborného úrsr_rdkr-r včetně v,vhodnocení rtzlk

významnýclr (mater-iálních) chyb a nedostatkťr, Při q,hodnocování těchto rizik auditor bere

r, útvahrr vnitiní kontrolní systém svazku svaz voclovoclir a kanalizací Žďársko. použité

postrrpy zaLnrrují výběr,ový zpťrsob šetřerrí a r,ýznamnost (matelialitrr) jeclnotlir'ých

sktrtečností.

označení r,,šech clokiadťr ajin}ch materiálťr vl.Lržitých při přezkorrmání hospoclaření svazkrr

S.,az vodovoclťr a kanalizací Žd'ár,sko je uvecleno v samostatné přÍloze, kter'á je nedÍlnort

součástí této zprávy. V rámci přezkor,rmárrí lrospodaření svazku Svaz vodovoclťt a kanalizací

žcl,ársko činil audiior.i ciaiší kroky avyrržíval i daiší inlormace, ktelé rrejsou souČástí tohoto

označení.
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VI. Závér zpráv7, o r ísleclku přezkoumání hospcrdaření

vylÁoŘlxí K soT_,L \DL,r HospoDAfuNí s HLEDlsi(y pŘEzKouNíÁNí
HOSPODAŘPrÍ

Na základě námi proveclenélro ill'ezkoum.ání hospodaření sl,azku Sl,az vodovodů a kanalizací
Žc]'árslro jsme rrezjistili žádnou skutečnost, která b1, nás veclla k přesvěclčerrí. že
přezkor,lmávatré hospodařerrí rtetti ve r,šeclr vý,znanných (materiálrríclr) olrlecleclr v soulaclrt
s hleclisky pr'ezkoutnání 1Losl-,odaření uvedetrými 1, boclě III. této zpr,ávy.

B. VyJÁDŘExÍ oulro\Ě cHyB A NEDoSTr\TKů

Zákon č. 42012004 Sb.. o pŤezkolmrál,árrí hospodar'ení ťtzemních sarnosplávných celkťl
a dobrovolnýclr svazkťr obcí, r-e zněrrí pozclějších pr'eclpisťr, statto\rí, arb;,chom ve zpr,ávě rrvedli
zál,ěr podle ustanovení 5s 10 odst.2 písrrr. d) aodst. 3 citovaného zákotra. Toto ustanovení
l,yžadtrje. abychorn ve sr-é zprár,ě o r,ýsledktr pr'ezkortmání hospodar'ení rtvedli, zda pŤi

,' přezkor-rmání hospodařerrí bllr, zjištěnv chl,by arreclostatkv ar, čem pr'ípadně spočíva11,. ato
bez ohlechr na jejiclr ljztrirnrrrost (n:aterialitrr) a.iejiclr vztah k hospocla.ření svazktt Svaz
vodovodti a kanalizací Žd'árslio jako ceiktl.

Při přezkoumání lrospoclařcní sl,azku Svaz vodovodů a kanalizací Žcl'ársko za ro|<2016
isrne nezjistili chl,b1, a nedostat§.

C, UPozofu\ĚxÍ xa pniprtoxÁ zuzfliq

Pr'i přezlrorrmání lrospoclar'ení rreb,vio zjištěno rjziko ve smyslu ttstanovení § 10 odst.2
písm. b) zákona č. 42012004 Sb., o přezkournání 1rospodar'ení ťtzemrrích samosprár,ných celkťr
a doblol,olných svazkťl obcí, r.,e znění pozdějšíoh pr'edpisťr.

A
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P.DÍL P'I]LEDÁVEK + zÁrlrzrŮ NA RozpoČru a polÍrzAsTAvExÉn o MAJETKLT x.i čirr.otrÉla MAJ]]I K u

") poclíl polrledár,ek na lozpočtu ťlzenulího ce]ku

.\,, - čásr .\/n . §LTl'o) - Dlouhot]oLic InhletJlir krCelkor,á lrn,4"^r. il^.,L^!^l_ 1 ,

:.]T:,ily.Tíj1"**r6r;Óffi[i','rffi3edárkr 
váaliu-jíci se pouze kuáslecJLrjícímu tozpočlor,ému roku: 0,00 Kč.

;,'#],ffil T:;l:;*llŤ!tťi:|l:ririii}!o l,,t. 3] l - or]bělate]é- 31 - směnkv k inkaql l1: "^", "."l 
^''

cskontované cenné páoín. lr s _ i;. ::,.;:;:.]":i ,ucry 
olslo J] l - Odběrate]é- 31 - Směnkv k inkaqlr l1: D^Lr^_r] í

l] - Při;'nry celkell po konso]jdaci + zisk po zclanění z lrospodářské činnosti

b) podíl záyazkůna rozpočtu úzerrrrlího celku

Í:ll,iij,#il..,,?,,"Jť;íi,ii,íí]::,H,,ii:i,.",X,.,li!1;lŤi§i;i 
il:xi1,.;;,;?lóTil,.,l kllencláři resp stnlour,ě- část D,IIII. - Iirátkor]obé ztiyazkr,_ ličhl ňí.]^ aar

B - Pr'ijnl_v celkenr po konso]iclaci + zisk po zdanění z hospocjářské činnosti

c) podíi zasta,eného majetkri ira cejkovém rrrajetkrr ťrzenmího celku
svazek nenrá zastavený maietek

A Vl,nezení pohledár,ek

Vymezení rozpočtolJ ch přrjnů

Výpočet poclílrr potrt.OU,.t,ro rorp*'

5 089 675,00 KčB
204 911 538,45 KčA/B'r rc)%o

2,48 Yo

C Vymezení záyazl<tl

V.r nrczerlí r.ozpočror jcJr pr.iirlrLl

Výpočet pod,ílu závazků na rozpočlLr

34 608 124,75 KčB
2a19l] 538,4_5 KčC/Bř l00%

16,89 %

D
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VII" Další infornrace

Stanovisko svazku Svirz voclovoclŮ a kanalizací Žcl'árslro k rr/rvrhrr zprávy o lÝsledku
p řezkoumán í hosp o clarYerrí

Pr'ílohou této zptávy o výsledcích přezkoumání hospodař,ení je. r,,souladtt s ustairovenírn § 7

písnr. c) zákona č. 42012004 Sb., i písemné stanovisko svazklt Svaz voilovodťt a kanalizací
Žcl'átsko k návlhu zprávy o lrýsleclku přezkortmání hospoclaření.

Vyhotoveno dne l] . 2. 2017

Atrditorská společno st;

HB AUDIT|i{G s.r.o.

Oprávnění č, 078

Zastoupená: iirg. Zdeněk Novotný

fil!:j Aii_J,f],li,iiini ti, s -,:" o:,, -

Doini 173t] / 25

591 C'i ž'ct'ár nac] Sázavcu
: 00 l] 32 ,1Ě

:CZ60,1-132i9

O clp ově clrrý arrclitor, :

Ing. Zdeněk Novotný, oprár,nění č. 1 131

Podpis

Zprás,aprojedrLána se statutánrím orgánem svazklt Sr.az t odovodťt a kanalizací Žd'ársko

: clne 17.2.2017.

!7 /iň;r:,,' 
',,,ť*,

Zprávapředána stattrtárrrímu orgánu svazku Svaz voclovodťr a kanalizaciŽďársko
1i::onť..........:..'.. l .

.3.r.t-o't)r
9§ o,, ?o.5,t-{?


