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 Zpráva č. 382/2022/EKO 

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
 DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština, IČO: 75021285 

za rok 2022 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16. 09. 2022 - 19. 09. 2022 (dílčí přezkoumání) 

06. 03. 2023 (konečné přezkoumání) 

 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

 

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne  07. 09. 2022. 
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne  06. 03. 2023. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad, Újezd 272 

 763 25 Újezd 

 
 

Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Pavlína Štachová 
 
DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština zastupovali:  
předseda: Vladimír Kráčalík 
účetní: Blanka Šálková 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Mikroregionu Ploština (dále jen MP) na rok 2022 byl zpracován 

na straně příjmů i výdajů v členění podle rozpočtových tříd a skupiny paragrafů. 
Návrh rozpočtu předpokládal příjmy ve výši 84.500,00 Kč, výdaje ve výši 
49.000,00 Kč a financováním ve výši 35 500,00 Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 
na úřední desce a na internetových stránkách mikroregionu od 22. 11. 2021. 
Kontrola ověřila zveřejnění v členských obcích Újezd a Loučka. Zveřejněno bylo  
v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.  
 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2022 byl schválen před 1. lednem 
rozpočtového roku, hospodaření obce se neřídilo rozpočtovým provizoriem,  
dle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Rozpočtová 
opatření 

V kontrolovaném období roku 2022 byla provedena jedna úprava rozpočtu a to 
prostřednictvím rozpočtového opatření č. 1. Byla provedena kontrola procesu 
schválení a zveřejnění: RO č. 1 schváleno Valnou hromadou dne 23. 11. 2023, 
usnesením č. 5/2022, zveřejněno od 15. 12. 2022. Ověřeno na elektronických 
úředních deskách DSO a obce Újezd. Nebylo zjištěno porušení.  
 

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2022 byl projednán a schválen, na zasedání valné hromady 
DSO dne 15. 12. 2022 usnesením č. 5/2021, jako vyrovnaný, přebytkový s příjmy 
ve výši 84.500,00 Kč, výdaji ve výši 49.000,00 Kč a financováním ve výši 
35.500,00 Kč (položka 8115 - finanční prostředky z minulých let). Jako závazné 
ukazatele rozpočtu pro rok 2021 byly schváleny příjmy a výdaje v nejvyšším 
druhovém třídění rozpočtové skladby. Rozpočet byl na internetových stránkách  
a úředních deskách zveřejněn jednotlivými členskými obcemi v souladu  
s ustanovením § 39 odst. odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.  
 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 
 

DSO nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.  
 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

V období roku 2022 se finanční hospodaření DSO řídilo rozpočtovým výhledem 
rozpočtu na období let 2023 - 2025, schválený Valnou hromadou dne 15. 12. 
2021, usnesením č. 5/2021. Rozpočtový výhled předpokládal každý rok mírně 
přebytkové hospodaření. Návrh SDV byl zveřejněn na stránkách DSO od 24. 11. 
2020 - v archivu elektronické úřední desky doposud. Dále bylo ověřeno 
zveřejnění schváleného SDV na internetových stránkách DSO a obcí Újezd, 
Vlachovice, Loučka, Drnovice a Města Valašské Klobouky - od 05. 01. 2022, v 
souladu s ustanovením § 39, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů,  
v platném znění.  
 
Valná hromada SDO mikroregionu Ploština dne 23. 11. 2022 schválila SDVR na 
období let 2024 - 2026 (usnesení č. 4/2022). Rozpočtový výhled rozpočtu byl 
koncipován jako mírně přebytkový po celé výhledové období. Návrh SDV byl 
zveřejněn na stránkách DSO od 8. 11. 2022 - v archivu elektronické úřední desky 
doposud. Dále bylo ověřeno zveřejnění schváleného SDV na internetových 
stránkách DSO a obcí Újezd, Vlachovice, Loučka, Drnovice a Města Valašské 
Klobouky - od 24. 11. 2022, v souladu s ustanovením § 39, odst. 5 zákona  
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 

Závěrečný účet V souladu s ustanovením § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl návrh závěrečného účtu DSO 
za rok 2021 zveřejněn od 09. 04. 2021 - v archivu elektronické úřední desky DSO 
a obce Újezd byl dostupný v době kontroly. Závěrečný účet byl projednán  
a schválen na jednání Valné hromady dne 04. 05. 2022, usnesením č. 4/2022. 
Byl uzavřen souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Schválený 
závěrečný účet DSO za rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách DSO 
od 18. 05. 2022, na úřední desce, dále bylo oznámeno, kde je Závěrečný účet 
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby, jak ukládá ustanovení § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Bankovní výpis Byly ověřeny zůstatky finančních prostředků k 30. 06. 2022 v Rozvaze se 
zůstatky bankovních výpisů: 
- účet č. 1418675309/0800 u České spořitelny, a. s. ve výši 44 326,51 Kč - 
ověřeno na výpis č. 17 
- účet č. 94-216661/0710 u ČNB ve výši 178 539,27 Kč - ověřeno na výpis č. 6  
Součet zůstatků obou účtů souhlasí se zůstatkem účtu 231 - ZBÚ ve výši 222 
865,78 Kč. Rozdíly nebyly zjištěny.  
 
Zůstatky finančních prostředků k 31. 12. 2022 v Rozvaze a Hlavní knize se 
zůstatky bankovních výpisů: 
- účet č. 1418675309/0800 u České spořitelny, a. s. ve výši 32.751,76 Kč - 
ověřeno na výpis č. 029 
- účet č. 94-216661/0710 u ČNB ve výši 135.865,27 Kč - ověřeno na výpis č. 13  
Součet zůstatků obou účtů souhlasí se zůstatkem účtu 231 - ZBÚ ve výši 
168.617,03 Kč. Rozdíly nebyly zjištěny. 
 

Evidence 
pohledávek 

V minulém období vykazoval zůstatek Dlouhodobých pohledávek 0,00 Kč  
a Krátkodobých pohledávek 0,00 Kč.  
 
K 31. 12. 2022 evidoval tyto zůstatky: 
Dlouhodobé pohledávky v celkové výši 0,00 Kč  
Krátkodobé pohledávky ve výši 0,00 Kč.  
 

Evidence závazků V minulém období vykazoval zůstatek Dlouhodobých pohledávek 0,00 Kč  
a Krátkodobých pohledávek 0,00 Kč.  
 
K 31. 12. 2022 evidoval tyto zůstatky: 
Dlouhodobé pohledávky v celkové výši 0,00 Kč  
Krátkodobé pohledávky ve výši 0,00 Kč.  
 

Hlavní kniha Kontrole byla předložena Hlavní kniha za období 12/2022, která byla vedena  
v programu KEO. Obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů 
seřazených vzestupně. Namátkou byly kontrolovány konečné zůstatky 
syntetických 021, 022, 028 a 231, odpovídaly zůstatkům uvedenému v rozvaze 
za období 12/2022.  
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Ke kontrole byla předložena dokumentace inventarizace za rok 2022. V souladu 
s ustanovením § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví byla inventarizace 
provedena u veškerého majetku a závazků. Fyzická i dokladová inventura byla 
provedena k 31. 12. 2022. Byla doložena inventarizační zpráva stavu majetku  
k 31. 12. 2022 vypracovaná dne 02. 02. 2023. Porovnání účetního a evidenčního 
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stavu se stavem zjištěným inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 
 
V rámci kontroly byl namátkově porovnán soulad jednotlivých druhů 
inventarizovaného majetku a závazků se stavem účetním, a to u pohledávek  
- podrobnosti viz písemnost evidence pohledávek, u závazků - podrobnosti viz 
písemnost evidence závazků a u krátkodobého finančního majetku - podrobnosti 
viz písemnost bankovní výpis. V kontrolovaném období nebyl pořízen žádný nový 
majetek. 
 

Kniha došlých 
faktur 

Byla předložena Kniha došlých faktur za období roku 2022, která byla vedena  
v programu KEO, evidence splňovala veškeré požadavky dle platné legislativy. V 
roce 2022 bylo přijato 10 faktur, v době kontroly uhrazeny.  
 

Kniha odeslaných 
faktur 

V roce 2022 nebyla vystavena žádná faktura.  
 
 

Mzdová agenda DSO mikroregion Ploština nemá ve stálém pracovním poměru žádného 
zaměstnance. Účetnictví DSO je zpracováváno na základě Dohody o provedení 
práce (dále jen DPP). Odměna byla vyplácena vždy za pololetí. DPP byla 
uzavřena v souladu s platnou legislativou. Nedostatky nebyly zjištěny.  
 

Pokladní doklad Celkem byly v roce 2022 vystaveny tři pokladní doklady. Doklady byly opatřeny 
podpisy odpovědných osob a obsahovaly náležitosti v souladu s ust. § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Z dokladů je zřejmé, že byla 
provedena finanční kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Nebyly zjištěny 
nedostatky.  
 

Pokladní kniha 
(deník) 

V kontrolovaném období do 30. 6. 2022 byl proveden v pokladní knize 1 záznam. 
Zůstatek k uvedenému datu ve výši 5 980,00 Kč odpovídal stavu vykázanému na 
účtu 261  
v Rozvaze. Rozdíly nebyly zjištěny.  
 
Celkem byly v roce 2022 evidovány tři pokladní doklady. Zůstatek vykázaný  
v pokladní knize k 31. 12. 2022 ve výši 0,00 Kč, odpovídal zůstatku, vykázaném  
v Hlavní knize a Rozvaze k témuž datu. Nebyly zjištěny nedostatky.  
 

Příloha rozvahy Příloha rozvahy k 31. 12. 2022 vypracovaná dne 07. 02. 2023 obsahovala 
doplňující číselné a slovní informace k účetní závěrce podle ustanovení §§ 45 - 
46 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, v platném znění.  
 

Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha - Bilance k 30. 06. 2022 vypracovaná  
15. 07. 2022, v níž byly uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků  
a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků 
zjištěných na jednotlivých syntetických účtech.  Aktiva netto celkem ve výši  
4.879.851,78 Kč se rovnala pasivům celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši  
3.467.258,00 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému  
a nehmotnému majetku (019, 021, 022, 028). 
 
V rámci konečného přezkoumání hospodaření byla předložena Rozvaha - 
Bilance k 31. 12. 2022 vypracovaná 07. 02. 2023, v níž byly uspořádány položky 
majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly 
vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických 
účtech.  Aktiva netto celkem ve výši 4.575.566,03 Kč se rovnala pasivům celkem 
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k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 3.711.315,00 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek 
k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (019, 021, 022, 028). 
 

Účetní doklad V kontrolovaném období do 30. 6. 2022 bylo přijato pět dodavatelských faktur, 
které byly uhrazeny ve splatnosti. Odběratelská faktura nebyla vydána žádná - 
pouze zúčtovací dopisy na úhradu členských příspěvků. K 30. 6. 2022 byly 
všechny uhrazeny. Účetní doklady v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly 
náležitosti stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byly řádně 
číslovány, opatřeny podpisem osoby oprávněné nařizováním hospodářských 
operací a kontrolou věcné správnosti. Rovněž byly opatřeny podpisy osob, které 
provedly finanční kontrolu dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
 
V roce 2022 bylo přijato deset dodavatelských faktur, které byly uhrazeny ve 
splatnosti. Odběratelská faktura nebyla vydána žádná - pouze zúčtovací dopisy 
na úhradu členských příspěvků. K 31. 12. 2022 byly všechny uhrazeny. Účetní 
doklady v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byly řádně číslovány, opatřeny podpisem 
osoby oprávněné nařizováním hospodářských operací a kontrolou věcné 
správnosti. Rovněž byly opatřeny podpisy osob, které provedly finanční kontrolu 
dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena členskou schůzí DSO dne 04. 05. 
2022 usnesením č. 3/2022. Protokol o schválení účetní závěrky byl kontrole 
předložen. 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Při dílčím přezkoumání hospodaření byl předložen výkaz Fin 2-12 M za období 
6/2022 vypracovaný 15. 7. 2022. Schválený rozpočet byl naveden do výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby. Celkové příjmy po 
konsolidaci byly k 30. 6. 2022 splněny na 99,28% (83 890,00 Kč). Celkové výdaje 
po konsolidaci byly splněny na 100,41 % (49 201,37 Kč). Pochybení nebylo 
zjištěno.  
 
V rámci konečného přezkoumání hospodaření byl předložen výkaz Fin 2-12 M za 
období 12/2022 vypracovaný 07. 02. 2023. Schválený rozpočet byl naveden do 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby. Celkové 
příjmy po konsolidaci byly k 31. 12. 2022 splněny na 100 % (83.890,00 Kč). 
Celkové výdaje po konsolidaci byly splněny na 100 % (103.450,12 Kč). 
Pochybení nebylo zjištěno.  
 

Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2022 vypracovaný dne 15. 7. 
2022. Obsahoval zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost DSO neprovozoval. Náklady 
celkem byly vykázány ve výši 280 221,37 Kč, výnosy celkem dosáhly výše 274 
498,16 Kč, čímž byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši - 5 723,21 Kč. 
Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření běžného účetního období 
uvedené v Rozvaze k témuž dni. 
 
Při konečném přezkoumání hospodaření DSO byl předložen Výkaz zisku a ztráty 
k 31. 12. 2022 vypracovaný dne 07. 02. 2023. Obsahoval zůstatky syntetických 
účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou 
činnost DSO neprovozoval. Náklady celkem byly vykázány ve výši 584.507,12 
Kč, výnosy celkem dosáhly výše 465.104,33 Kč, čímž byl dosažen kladný 
hospodářský výsledek ve výši - 119.402,79 Kč. Jeho výše se rovnala položce 
Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedené v Rozvaze k témuž 
dni. 
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Darovací smlouvy DSO v roce 2022 neposkytlo žádné dary.  

 
Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 
 

DSO v roce 2022 neuzavřelo žádnou smlouvu k poskytnutým dotacím. 
 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 
 

V roce 2022 nepřijal DSO Mikroregion Ploština žádnou účelovou dotaci.  
 
 

Smlouvy nájemní DSO neuzavřel v roce 2022 žádnou novou nájemní smlouvu.  
 
Z minulých let má uzavřenou nájemní smlouvu na období 01. 05. 2020 do 31. 12. 
2028, kterou si pronajímá pozemek parc. č. 3530/2 - lesní pozemek, k realizaci 
projektu "Cvičíme v lese". Majitel pozemku přenechal na tuto dobu výše uvedený 
pozemek a DSO Ploština se zavázal užívat pozemek dle daného účelu.  
 

Smlouvy o dílo DSO v roce 2022 neuzavřelo žádnou smlouvu o dílo.  
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

V roce 2022 neuzavřel DSO Mikroregionu Ploština žádnou smlouvu o přijetí 
úvěru.  
 
 

Smlouvy o výpůjčce DSO v roce 2022 neuzavřelo smlouvu o výpůjčce.  
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 
 

DSO v roce 2022 uskutečnilo DSO Mikroregion Ploština pouze zakázky malého 
rozsahu, žádná z nich nepřesáhla částku 500 tis. Kč.  
 

Zápisy z jednání 
orgánů 
dobrovolných 
svazků obcí 

V roce 2022 se uskutečnily 2 valné hromady DSO Sdružení obcí mikroregionu 
Ploština: dne 04. 05. 2022 a 23. 11. 2022. Svazek obcí informoval 
prostřednictvím členských obcí o místě, době a navrženém programu 
připravované valné hromady, alespoň 15 dnů před zasedáním členské schůze v 
souladu se stanovami svazku obcí.  O průběhu Valných hromad byly pořízeny 
zápisy, které podepsal předseda a členové svazku. 
 

 
 

B. Zjištění z konečného přezkoumání 
 

I.  Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
 

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 
týkajících se rozpočtových prostředků.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. 
DSO nemá zřízen peněžní fond 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. 
DSO neprovozuje podnikatelskou činnost 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s 
jinými právnickými nebo fyzickými osobami.  
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Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních 
předpisů o účetnictví.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. 
DSO nehospodařilo s prostředky NF 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 
osobám. DSO nepřijalo žádnou dotaci ze SR 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního 
celku. Nebyla uzavřena žádná smlouva o nakládání s majetkem 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří 
územní celek.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou 
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. DSO uskutečnilo 
pouze zakázky malého rozsahu, žádná nepřesáhla hodnoty 500 tis. Kč. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. DSO 
neručilo za závazky FO a PO 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích 
osob. DSO nezastavilo movitý a nemovitý majetek ve prospěch třetích osob 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku. DSO 
neuzavřelo smlouvu o věcném břemeni 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  

 
 

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

C. Závěr 

 
I.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 

b) při dílčím přezkoumání  

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
  
 
 

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu 
Ploština za rok 2022  

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
  
 
 

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu 
Ploština za rok 2022 

 

Neuvádí se zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu 
Ploština za rok 2022 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
 

 

 
 dne 6. března 2023 

 

Mgr. Pavlína Štachová ………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.  

 

Vladimír Kráčalík, předseda dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština, 
prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem 
za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí 
nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu 
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil 
majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
Vladimír Kráčalík, předseda dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština, se 

dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti 
pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.  
 
Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen  dne  6. března 2023 
 
 

Vladimír Kráčalík 

předseda 
……………………………………………….. 

podpis 

 
 
1 x obdrží: DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní  

 
 
 


