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Zpráva o výsledku pÍezkoumání hospodaření
Podle ákona ě.9312009 Sb., o auditorech a o změně některých ákonů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
,,zÁkon o auditorech"), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditoni
Českérepubliky, podle ustanovení $ 42 zikoaa č,. l28/2o0o Sb', o obcích (obecni ň!zenÍ), ve znění pozdějších

předpisů

a podle

ustanovení $

l0

zákona

č' 420n004

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
č.4202004 sb.").

Sb.,

o

přezkoumávání hospodaření územních

atění pozdějších předpisů (dále jen ,,zíkon

pro dobrovolný svazek obcí
BENE.BUS
za období od l. 1. 202l do 3l. l2.202l
I.

vŠEoBECNÉINFoRMACE

statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dálejen,,svazek obcí"): předseda svazku: Ing. Jaroslav Hlavnička,
místopředsedové: Mgr. Martin KadmoŽka, Jiří Slavík, Ladislav Trumpich
Auditor provádějící přezkoumání hospodďení svazku obci: lng. Jarmila Šolarová
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumrí'ní hospodaření svazku obcí:
Auditor provedl přezkoumání hospodařeni svazku obcí BENE-BUS v souladu s ustanovením $ 4 odst. 7 rÁkona
č. 42012004 Sb', ustanovením $ 2 písm. c) ákona č. %n009 Sb., o auditorech.
Místo přezkoumání hospodaření: Masarykovo nám. l00, Benešov, Masarykovo nám. l, Benešov, sídlo auditora
období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:
- DÍ|čípřezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 3. _ 8. l l. 202l
- Záv&ečnépřezkoumání proběhlo v období od l6. 2. _22.2.2022
Určenízahájeni a ukončenípřezkoumrfurí hospodaření svazku obcí auditorem:
- označení první činnosti auditor4 kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: převzetí dokladů

dne3.

ll.202l

- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedeni:
kontrola účetníchvýkazů dne 22' 2. 2022

II. PŘEDMĚr

pŘezrouMÁNÍ HoSPoDAŘENÍ

Předmětem přezkoumríní jsou podle ustanovení $ 2 odst. 1 zákona č,' 42012004 Sb., údaje o ročnÍmhospodaření,
a3 zákona č,.2s0l2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve zněnÍ pozdějších předpisů, to:
a) plnění přijmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtoq.ich prostředků,
b) finančníoperace' ýkajícíse tvorby apoužitípeněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
d) peněfuí operace' ýkajícíse sdruŽených prostŤedků vynakládaných na ákladě smlouvy mezi dvěma nebo
více územními celky, anebo na ákladě smlouvy s jinými právnickými nebo ťyzickými osobami,
e) finančníoperace' ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
D hospodaření a nakládání s prosředky poskytnufými z Národního fondu a s dalšímiprostředky zp zalvaničí
poskýnuými na ákladě mezinárodnÍch smluv,
g) vyúčtovánia vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obci, k
jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.

tvořící součást ávěrečnéhoúčtupodle $ 17 odst. 2

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst. 2 zžkona č. 42012004 Sb. jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí,
b) nakládání a hospodďení s majetkem státu, s nímžhospodďí svazek obcí,
c) zadáváni a uskutečňování veřejných zakázsk, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle ákona č.134D0|6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů,
d) stav pohledávek a ávazků a nakládání s nimi,
e) ručeníza závazky fyziclcých a právnických osob,
f) zastavování moviých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
c) ňizování věcných břemen k majetku svazku obcí,
h) účetnictvívedené svazkem obcí,
i) ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost.

IlI. HLEDlSKA PŘEzKoUMÁNÍ HospooeŘpNÍ
Sb. (viz bod
Předmět přezkoumání podle ustanoveni $ 3 zákona č,' 42ol2oo4
hlďi
a)

b)

c)
d)

II. této zprávy) se ověfuje z

ska:

předpisy'
áóo'zouani povinností stanovených zvláštními právními
s rozpočtem'
srovnání
ve
prostředky
souladu hospodďení s finančnimi
výpomoci a podmínekjejich použití'
finanční
náviatne
nebo
á;i;;;
poskytn.té
dodržení účelu
vecné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích'

lV. DEFtNovÁNÍ oDPoVĚDNosTÍ

je

v účetnícha finančníchvýkazech'
Za hospodařeni, které bylo předmětem přezkoumání a zajeho zobrzení
odpovědný svazek obcí'
vydat zpniw o výsledku.přezkoumáni
Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumánÍ hospodaření,
Komo_rou. a1ditorťr ČR jsem na
t
oa'*"'
Éii.r.ý*
a
o
uuaito.e"t
hospodaření. V souladu r"
9ři.;uty,"
jsem
'a[on".
i dalši etické povinnosti vyptývající z uvedených předpisů' RovněŽ
svazku obcí neávislá
l'
IsQc
kvality
pro
řízení
";pňii;jň
standardem
splnila poŽadavky ýkajíci se řLení kvality stanovlné mezinar-o'dňim
č'' 52 a
standardem
auditorským
auditorech,
o
ákonem
se
Přezkoumáni trospoaarenils"m pro""atu v sou|adu
s ustanoveními $ 2' 3 a l0 zíkona
dalšimi retevantními predpisý bo-ý*i Komorou auditorů ČRa
j."'
povinna naplánovat a provést přezkoumání hospodďení tak, abych
č.420D0a4Sb. Podle te.t't'.iír.aíi'u
j.
s hledisky přezkoumiirrí hospodařeni (viz
získala omezenou jistotu, zda hospodďenl svazku ou"í v soulabu
bod III. této 4rávy).

v. RÁMCoVÝ RoZsAH PRAci

ávěru zpráw o ýsledku přezkoumání
Za účelemvykonání přezkoumání hospodařeni svazku obcí a vyjádřeni
důkaaríchinformací. Tyto postupy
a
vhodných
hd;áď;"iiyry pouiiďpo'tupv ke shromáždění dostatečnýctr
poskytujícl přiměřenou jistotu a
u
provááenýclr
postupů
se svým charakterem a nácasouáni* liši od
f<a:*r včetně vyhodnocení oblastí' v
úsudku
mají menšírozsah a jsou auditorem aplikováný nu áuuae ;"no ódborneho
významných (materiálních) chyb a
pravděpiodobný
hospodaÍeni
přezkoumání
je
předmětu
u
nichž
'ý:|4
systém svazku obcí BENEkontrolní
vnitrnt
nedostatků. Při vyhodnocování těchto obiastí auditbr bere v ovahu
jedrrotlivých skutečností'
v,ýznamnost.(materialitu)
a
šetření
výběrový způsob
BUS. PouŽité postupy
jistota, která by byla získána
'"r'Á":r
neŽ
niŽŠí
je
výzrramne
tudíŽ
r'olpoiur"ní
př;;;;'áni
Mira jistoty získaná
"
proveáením zzkázky poskytujlcí přiměřenou jistotu'
hospodďení svazku obcí je uvedeno v
označenívšech dokladíá ji"y.í' materiálů-využitých při přezkoumání
hospodďení svazku obci činil
přezkoumání
V
rámci
teto
a'iuy.
samostatné příloze D, kerá je nedítnou součástí
omačení'
i oatsi kroky a vyúival i dalšíinformace, které nejsou součástí tohoto
auditor

VI. ZÁvĚR ZPRÁvY o VÝsLEDKU PŘEZKoUMÁNÍ HosPoDAŘENÍ
A.Vyjádřeníksouladuhospodařeníshlediskypřezkolmálíhospodaření.
jsem

skutečnost,
nezjistila
?9n9u
Na základě proueaeneno-preiřoimání hospodďení svazliu obcí BENE-BUS
(materiálních)
významných
všech
ktení by mě vedla k domněnce, Že přezŘoumávané hospodařenÍ není ve
v bodě IlI. této.zprávy'
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými

B. Vyjádření ohtedně chyb a nedostatků
10 odst' 2 písm' d) a odst' 3
Zákon ě. 42onoo4 Sb' stanoví, abych ve zprávě uvedla ávěr podle ustanovení $
hospodďení uvedl4
přezkoumání
citovaného ákona. roto ňi"nou*Í vyzaduje, abych ve své zprávě o v'ýslodku
a to bez ohledu
spočívaly,
případně
v
čem
zda při přezkoumání r'o'joa"r"niuyrý zjistiív ._t'o' u nedostatky_a
obcí jako celku'
nu.ié.ii.ri významnost (máterialitu) á:ě.iict' vztah k hospodaření 9.vazku
'

piip"r""t"í''nání hospodařeni svazku óbci zarok202l nebyty zjištěny chyby anedostatky'
C.

Upozornění na případná rizika

zAkona č. 42}t20o4 Sb. upozorňuji na následující
svazku obcí v budoucnosti:
hospodaření
dopad
na
případná rizika, která mohou mít negativní

Na ákladě zjištěnípodlJ ustanoveni $ l0 odst. 2 písm. b)

po.tupů, jsem néshledala ádná zjištění, která by mě vedla kzávěru, Že
svazku obcí'
existuji pripadna riziťa, která mohou mil v uúaoucnosti negativní vliv na hospodaření

Na ákladě provedenycň_uuaitorsrylr'

2

D. Podíl pohledávek a závazků, na rozpočtu svazku obcí a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku svazku obcí
(v tis. Kč)

Podíl pohledávek na rozpočfu

A
B

A/B

* 100%

Vvmezení pohledávek
Vymezení rozpočtov'ých příimů
VÝpočet podílu pohledávek na rozpočtu

0,23 8t4,37
0

o/o

Podíl ávazků na rozpočtu

C

D

C/D*

l00o/o

Vymezení úvazktt
Vvmezení rozpočtov'ích příimů
Výpočet podílu ávazků na rozpočtu

487,3t
23 814,37
2,05

o/o

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D
E
D

/E*

l00o/o

Vvmezení zastaveného maietku
Vvmezeni maietku oro v'Ípočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného maietku na celkovém maietku

0,t7

"54

0%

E' Vyjádření k poměru dluhu svazku obcí k poměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedla výrok o tom, že dluh svazku obcí nepřekroči| 60 o/o
pniměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačnémpřípadě jsem povinna uvést, o kolik dluh
svazku obcí překročil průměr jeho příjmů.
Dluh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtovéroky.

VII. DALŠÍINFoRMACE
Stanovisko svazku obcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodďení je, v souladu s ustanovením $ 7 písm. c) ákona
č.42012004 Sb., i písemnéstanovisko svazku obcí k náwhu zptávy o qýsledku přezkoumání hospodaření.
Vyhotoveno dne 22. 2. 2022

Ing. Jarmila Šolarová
Auditor, č. oprávnění l288
J. Franka 1905

256

0l

Benešov

Zpráva projednána se statutárním orgánem svazku obcí a předána dne:.24'2.2022'
Byly předány dva originální výtisky zpráw.

)
Jaroslav Hlavnička
statutární orgán
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