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Staĺutámí ĺtľgáĺdotrrovoĺnéhosvazktt obci (ĺĺáĺcjĺ:ĺl.^svazsk ĺllrcĺ''i:;on gętičĺ
Áuĺliĺĺrľ:ing. .larm ĺlĺŠolaľová
h<ls;rodařcni svazku ĺlbcí0bccrlĺ les-** l}cncšĺlvska v sĺrtrľaĺĺus ustanĺlvenĺn'l
Áu<titoľ provctil přĺ'zkĺltlĺnłiní
{]312{){}9 Sb.. tł ttuĺlitĺlrcch a o etllčnĺ}
$.1ĺldsĺ.7 lźkĺ:naČ' 420i2004 Sb.. ustanovęním $ 2 pĺsln. c} zákona č.
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vc
znčni
nčktľľýchz_llkonů"
Mĺslo přez-koumánĺ: ľvlasaľykovĺ: nám" l00' BľneŚĺlv, síĺĺloaudiĺĺlľa
DilČĺ1lŕczkĺlumánĺhĺl.,;pcldařcní pľobčhlĺlvc dnech od l?' "' 21. 1l " 20t1
ZávĺJľelne přezkoumánĺ pľoběhlo v <llrdobĺ ołJ 20. 2' -- Íł'3' 20l8
Prvnĺ činnost auĺlĺtora,kteľou byla ověřovacĺ zakźnka zahájcna; l?. l l.20l7
Pĺ:sleĺĺníčirulĺlsĺ'itłtditĺlľna ĺlvěřovací z'akáz'ce předcházľiicí vyhĺltĺlvcllízprávy: 8. 3. 2ť} ĺ 8

lłosPĺlDAŘľNĺ
ll. l'Ii[:DMť'r' ľŘľzxclLlNĺÄľĺĺ
ľřcclnrčtcĺllpřezkoumáníjsclu podĺe ustanĺlve'tlí $ 2 oĺlsĺ'l zákona č. 42Üi]004 Sb., łlĺJa.ie o ľočnínthospodařcnĺ.

tvoŕĺcisoilčást závčrečnćhoúčtupĺl<llc $ I? ĺ:dst' 2 u 3 ĺákona č.250;2000 sb'. o ľozpoČlclvýc|rpravidlcclt

úzcĺrlníchľozpočti'r.vc zněnĺ poz.ĺJé.išĺchpřcdpĺsů,ttl:
týka.iĺcĺc}rse ľĺlzpĺlĆtovýchpľĺlstřeĺlkťr'
plněnĺpříjnlri ĺr výĺta.iůľozpočtuvčelně peněżĺíchĺlpłľacĺ,
ľrnančnÍopeľaÚc. týkaiícĺse tvorby a pouŻití pcnčżníchÍbrldů.
náklnt1-v a výllĺlsy podnikatelské činnĺlstisvaz.ku olrci.
pcnČŽníopęrĺce. týkajĺcĺse sdľużený'ch pľr:středků vynakládaných na záklaĺlčsmlĺrrrvy msz_i dvěnla nebo
vicę tiz'emnĺnlicclk-v. ancbo na záklaĺtě snllouvy s jinýĺłlipľávnickýnlĺncho $zickýntiosĺlbamiÍinančníopcliacc, týkĺriícíse ciz'ích zdlojů ve stnyslu pľávnÍch přcĺlpisŕr o účetnĺctvĺ,
hospĺldařenĺ a nakládáni s prclstředky poskyĺnutýnli z Nároĺlnĺhĺ:íbndu ĺ s dalŠĺtniproslředky z-e zahľaĺliči
poskytnutými na základl mezinárodnĺch snllľv,
k rĺlz'počtůnlkľajů. k rĺlzpočlůmobc{. k
vyŕlČtĺlr,ání
a vypořáĺlání łjnančnich vztahťl kc stńtnílntl ľĺlzpĺrČĺu,
ĺ.lalšĺnr
ĺoľdúm
a
k
osĺlbáĺrł"
ke
státním
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Přl:ĺlntčÍenr přcz.koumánĺ v soulaĺJu s ttstanovcninl $ 2 oĺlst' 2 zjkuna č' 4:0/2004 Sb. jsou dálc oblasti:
nakládánĺ a hospodaľenĺs nlajetkem ve vlastnictví svazku obcĺ.
Ł,} nakláĺĺánía hospĺldaľcnís ntajetke nl státu' s ninrŽ hospoĺJaŕĺsvazek clbcí'

a}

c)

zaclávánĺ

d)
c)
ĺ)
c)
h)

sĺav pohĺedávęk a závazků a nakládání s niĺnĺ.
ruČenĺza łź*az'kytyzickýclr a pnlvĺlický'ch ĺ:sob.
zasĺavĺrvánínlor'ítýŰh a nclnovitýclt věcĺ ve pľospěch tťetĺch osob.
r-ťizĺlv'áni včcných břeľnen k majetku svaz-ktt obcí'

a uskuĺcČňováníveľeiných zakázek, s výiilnkau úkonrj a poslupů přezkoumaných
přcĺlpisťr'
ĺlĺrhlectupodte zźkona č' l37ĺ2a06 Sb.' o veŕejných zĺkázkách. vq znětlĺpozĺĺ,Jjších

účetnictr.ívcĺlcnć ťlzetrlnírrr cclkcnl'

-l-

orgánem

ĺ, l-ĺl,ĺ:l)lSKÄl)Řľzrĺ;t;NłÁnwi tlĺ-lsl}()l)ÄŘl,Nĺ
ptlĺlĺeĺts1aĺlovcllĺ{ j ĺiiktlllłr'. -ł]{},]004 Sb. {'t,iz btld ll. tĹtlÜ lpľ.iv},} sc łrr,Ćř'ttic z
l)ĺ'cdrrlČĺ;rřcz_kĺ:uĺttiiłli
h leĺliska:
a) ijĺlĺĺľŽovánipovit'lľlĺlstíSlaĺt(}vrnýĹ:lłzvlriŠtnilĺĺ1lľiivnĺtni přcilJris1',
b) srrttlitĺlLl hospoclĺření s ĺinartČnĺrnipľosĺĺ'cdk;,ve sľtlvtlťlrlĺs loll)oaĺcln.
rlrČclu posk1.'ĺntltć doĺace ltcbo lliivľalnć ĺ'inanČrlívĺprlnloci a;:oĺilnínck"ic.iĺchpĺużĺtĺ.
c) ĺloĺĺľżeni
ĺĺ) vůctlć a !ĺlľrtliłlníspľávnosti ĺlĺlklailíiu přcz-kłlrlllliłvłných operae ĺch.
ll

pokľ1ivllj
Pľńvní přcclpĺs-v' ptltlŻitti př'i 1lľ'czkĺlrrnlĺtllílttlspĺłtĺĺłĺ'cni
přĺlĺlz-t'Ĺktcrá.ie nľĺĺilĺlĺltl
souČástĺtĺ1lo z1rľilr'v.

v

ĺcívýše uvcdcllá

hlcĺliska .istru

ĺlĺ'c<lent,

lV" I)litrlN()VÁNi ĺll}P()Vľ'l.lNĺlsl ĺ
i/-a

výkazcch.
hospodařcĺlí, kteľć by'lo přednlčlcllr přczkĺltlĺn.'rnĺa za jehtr eĺlbrarľnív ĺrčcĺnicltĺr ĺjĺlałtłních

jll

oĺipovčĺlnýstatutárnĺ oľgán svazkLr ĺlbcĺ()[rccní lcsr, ĺ}encŚĺlvskĺ'
|Vĺou ťllĺlhotł^ic^ na zĺrklĺĺĺč
;rrovcĺlcnćho pŕezkotlĺnôtli hospodĺlťenĺ'l1'dĺlłzpľavľ o výslcĺ1ku přcz-kĺlulłiini
hĺlspoĺlĺřcnĺ.Př'czkclunlánĺ hĺlspĺlĺlařenĺ'jscllt trlĺĺlvedlar' soulaĺltl se zákongnl č' 93ł009 Sb." ĺl audittlľcch a o
zľltčnůnčkĺcľýchzákonri. vc znčllĺpCI),dčišĺchpředpisů. auĺlĺtoľskýntsĺanctaľrlcnr č. 52 a tlaĺšinli ľclevanlními
pŕcĺJpisyvyĺĺanýmiKĺxlroľorĺauriitoľŕĺťlcskć republiky a s usĺanĺlyelrínli{ 2. 3 a lĺ} z;ikona č' 420i2CI04 Sb' v
sĺlulaĺlus těmiĺ0 předpis;" jsent poviĺĺltadodľž"ĺlvat'r:ĺicLć lrĺlrtlly a na1rlárlĺlval a prtlvćst přezkĺltlĺnítnĺ
hĺrspĺldařlľnĺtak' aby_ch zĺskala omezcnoll 'iistĺ:tu, zda ltĺrspoĺlĺřenĺsvł]Zktl obcĺ Obccni łcsy l}cnešovska -ie v
soulaĺĺus hlcdisky přczkĺrtlntánĺ hospĺxlořenĺ (viz bĺld lIĺ. tćtĺl Zpľíiv}').

V. RÄfuĺťoVÝROZSĄ|I PRÄCĺ
Za úĆclcm vykĺlnání přez-kotlmilni hĺlspoĺlaření svazku olrcĺ ilbccní ĺcsy BeneŠovska byly porrż-ity pĺrstupy kc
shľomáŽdčlłĺdostateČnýcĺr a vhoĺlllých ĺĺťĺkazních
inĺbľnucĺ,"I'yro pĺrstupy jsou svý'ĺn rozsahcnr lnenŠíncŽ u
z'akázky poskytu'jící přiměřĺ:nuu jistoĺu a jsĺlu aurlitoľenl łpĺikován1' na základč jchĺl odbornéhĺ:ťlsuc{ku včetnč
vyhĺlĺlnocellĺľĺeikvýznamn-Ých (nlatr:ľiiilnich) chľ_h ĺl ncdĺlslaĺkú,PÍi v1''hĺldnclcĺ:váni tčchtĺlľizik auditoľ beľe v
ťtvłłhuvnitřní hoĺttrolní syslérll svazku obci Obecni lcs-"" Benľšr:vskĺt" Pĺ:tlŽitć posttlpy zĺhľnujĺvýbčľový'zpiisĺlb
šetŕen ĺ fi vý'Żnaĺilno^st {ĺnatcria l itu ).ieĺlnoĺl ivýĺ;h skuteč nĺlst í.

r,šcch ĺlĺlkladťra jiný'ch nlateľiĺłĺt'i
Oz'ĺlĺĺčenĺ
v}'uŽitých pľi přczkounláni hospĺldařenĺ svazku obcí obecnĺ lesv
ľtenešovska ^ic uvedeno v SämÓSt&tné přĺloz-e. kteľłi je neĺlĺlnou sĺlučásĺĺ
tćłĺlzprávy'' V ľírmci přezkounlĺlnĺ
hospoclaření svazku obcĺ Obecní lcs-v*" I}cneŠov*ka čĺnílauditoľ i dalšĺkľoky a vyuŽĺval i dalšĺinfĺlľmace. klcľć
nejsou sotĺČástĺtĺrhoto tlznačen ĺ'

v l " ZÁV ĺ:iR Z P ĺt Á v y ĺ\ V Ý S l, lj D K tj P Ŕ r-:ZK ()Lĺ M Á N ĺ ĺ.ĺĺlspĺrpnŘ nN ĺ
A. Vy.iáĺlr'ellí k soulaĺlu hĺ:s1l<>ĺlaŕenĺs lrleđiskypřcz-kĺ"lumáníhospoĺlařeĺrí

Na základě prĺlvr:ĺlcnćhopřezkoumánĺ hospodařeľĺ svaz.ku obc-í Obecní |*sy BeneŠĺlvskajscln ncziistĺla žá<lnĺlu
skutečnĺlsl,ktcľá by ĺllčvccĺłak pĺ'esvčĺlčcní.
Żc pĺr:zkĺlunlávanćhospodaľcllí ncnĺ ve vŠcch význĺrnlných
{materiĺłlních)ohledech v sotlladu s hlcdisky př*zkĺlunriinĺ hospodař'enĺ uvcdenýllti v bo<!č lll. ĺćto zprráv.v'

l}. Vyjťldřenĺ ohledně chyb a lledÜstĺrĺkťI

ĺY. 42aĺ2aa4 Sh.' o přez-kounlłĺvánŕ hospĺldařenĺ úzcnrních sanlĺlspľávných cclků a dobrovolných svazkÍľ
obcĺ, vc znčnípĺlzrlějŠíchpřcĺlpisťr. sliłl}ovĺ- alrych vc z-pľávč uvcrlla závěľ podlĺ: ľstanovollĺns l0 ĺldst' 2 písm" d)
a odst. 3 ciĺĺlvanćhozĺikona. 'l^otÔ łlsĺalx)vcnĺvyŽaduje. ab;_ch ve svć zpľávě o výsleelku přezkoumiinĺ
hĺlspoĺlař'clríuvedla. zda přĺ přczkĺlumánĺ hospodařenĺ b;"ly, zjištěn1" chyby a nedclslatky a v čclrr přĺpadnč
spočĺvirl1,', a to bcz ĺlhledu na jejĺch význalnnĺrst (mĺlĺcľialitu}a je.iĺch vztah k hospodařeni svazku obcí Obecnĺ
lesy BcneŠovska jako celku.
Při přełkouĺnťtnĺhospoclaření svazku ĺlľ:cí(}łrccnílcs1' [lenešovska za ľclk 2CI l 7 ncbyly zjištčny žádné význanrné
chyby a neĺlostaĺky.

Zákon

Ĺ'' l-l1lľlzĺlľněnĺttĺt přípaĺJná ľizĺka

Na záklaĺlčz.iištčnĺpoĺlle ustanovcnĺ $ |0 odsĺ' 2 písm, b) zákona Č" 42012004 Sb., ĺl pĺczJĺoumávánĺhospodařenĺ
ťlzenrních sanlosprávnÝch celk{} a clobľovcĺllýcĺtsvĺzkťl obcí, vł: arčnípoz-ĺlějŠĺchpí'edpisů. upozorňu.ii na
niisledu.iícĺ přĺpaĺlniłľiziha. ktcľá nrohou nliĺ negaĺĺvnĺdopad na hospĺ;dařenĺsvazktl ĺrbcĺObecnĺ lcsy
i]enešovska v l>uĺlĺlrtt:nĺlstí:
_

ľizikĺlleidcnĺĺl'ikĺlvána'

-)

_

st,łtzktl obcĺ ()bcclli lcs-y [}c:ncšĺrvska a
l)' lroĺlílpĺlhledálek a ĺ.ávazkii nłr ľĺtZl]ĺlčlrt
cvĺtzktl ĺlłrcí
nlajcĺiĺtr
podíl 7asĺłYeĺ]ćhQ|nżtjclht' ĺla ľelkĺlr-ćm

{v tis' Kč)

l)ĺldil pohlľdlivck tla ľĺrLpĺ:Ćtll
'Ą

B

Á1ĺ}*l009í

Vvnrezelri ľlĺlhledávek
Vy-meĺení rĺrzpočĺĺrvýclrpříinlťt
Vt]počet podĺlu pohledávęk na ľĺrz-pĺlčtu

7-50.93

? 949,()s
9'45 e.ĺl

Podĺl z;ivaz*ťl na rozpočĺu
(.

l)

Ci D*

ĺ00o'á

z

Vvtrlczenĺ z.ávazktl
Vymezenĺ ľozpočtových pří imü
VÝpočcĺĺlaóilu z'ávaz.kťl na ľozpočttl

628"67
7 949.65

33.07 %

majeĺku
l'ĺlĺlílzĺslavenćhĺ: lna.ietku nĺ ce ĺĺ,ĺovćĺn
0

t)

VYnlczenĺ zastavenéhĺl maiclk

l)ili*l0Ôqá

VYĺrlez'cltímaictku pro r,ýpoČct ukaz_*ĺclc
VÝpočet pĺidilu zaslavenćhĺ: nraieĺku na celhovćĺll nĺljctĺrtĺ

ĺi

tl

-1 .1.54.Ü8

0ą,T

ĺ:. vyiádřetlí k ponlčĺudĺuhu svazku ĺ:lbcĺk ponlěrtl jeho přĺ.imťi uĺt pCIslcdnĺ čtyři
ľÔzpÔčt$vć ľoky padle pľávnĺho přeĺlpisu ttpľĺlYujicíhorozpočtovtll^l clĺlpĺrvéĺJnost
Zákon Č. 420i2004 Sb. sĺanoví" abych ve zpľĺlvě uveĺjla výruk * tĺltlt, źe ĺlluh svazku obcí nepřekľĺlčiló0 ;oá
pĺr1měru jeho pří.imů ĺ.a poslednĺ čÍyřirozpočtĺłvéľoky. V upačnĺtrnpřípadčjscnl povinĺa ttvćst, o kolik dluh
ťlzenłn ĺho ccĺku pľekľoČil pľťlměľ.ieho přĺjn &"
lĺlkv.
l]luh svazku obci nepľekľočiĺó0 9ó priimčľu.ichĺlpříiĺnťrzx ptlslednĺ čtyř'ĺlozpĺrČĺĺ;vć

Vll. D^t.sl lNľORMACĽ
Stanovisko svazku ohcí k návrhu zpľávy

ť}

výsledku pĺ'ezkĺlunránĺhospoclaření

hospodařcnĺ jc' v soulaĺlu s ustanovením !! 7 písnr. c) z.ĺlkona
l)ĺ'ílohou tetĺl zprávy c výsĺeĺlcĺchpľezkĺluĺrláĺlí
ł^ 42t ĺŻt)04Sb.' i píseĺnnćstansvisko svazkĺl obcĺ k návľhu zpľirvy o výslcclktĺ pľezktlurnáni ltospodařelrĺ^

Vyhĺrtove no dnc 8. 3'
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lng. Jaľmila Šcllaľor'ĺí
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BenľŠov

7.priva pľojednána se staÍutámím orgáncm svazku oficí a přcdána dne:
ĺ3yly předány dva originálnĺ výtisky z-prtłvy auditora.

9..
1

3.20t8.

f?''sĹ-ĺíľ' *;E}'sď&ď"$* v&#Ä
ą tĺ s ;s tÍ'kłva ĺ'$fi'ĺ&sťí
ťô$ .\
js{ ĺiý Ĺłel'ł*š*v
'}&.

i

lČ{} ?ý3 ,ź? Í+8

4Ł

.ł

.:

vt/

Jan

6,r,üł3

Smĺutaľníoľgłin

-.t-

