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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

k overení splnení úcelu využití poskytnuté dotace dle

podmínek Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova CR
(registracní c. žádosti 07/002/41 ]00/67]/0000]6 a ] ]/013/4210b/671/000045 na projekt "Kroje našich

kraj u".)

Príjemce:

Název:

Sídlo:

Právní forma:

IC:

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s

Svatoplukova 16, 784 OI Cervenka

obcanské sdružení

27037932

Poskytovatel dotace (príjemce zprávy): CP SZIF, Odbor projektových opatrení PRV,
Ve Smeckách 33, 110 00 Praha I

Predmct zakázkv

Splnení podmínek vyplývajících z Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova CR
(registracní c. žádosti 07/002/41100/671/000016) uzavrené mezi príjemcem dotace Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví), o.s a Státním zemedelským intervencním fondem ze dne. Predmetem overení

je cerpání, úctování a úcelovost dotace se zamerením na posouzení zpusobilosti výdajll realizovaných
v roce 20]2.

Dle Dodatku C. 8 k Dohode o poskytnutí dotace z PR V CR ze dne 18.1.2012 ciní celková priznaná
dotace pro MAS na rok 2012 I 498 636,- Kc. Zpllsobi lé výdaje uvedené na soupiskách ŽoP za rok
2012 jsou ve výši 1 I 13 578,- Kc.

Dále bylo kontrolováno splnení podmínek vyplývající z Dohody o poskytnutí dotace z Programu

rozvoje venkova CR (registracní C. žádosti 11/013/421 Ob/671 /000045) na projekt "Kroje našich
kraju". Jedná se o žádost o platbu ze dne 27.2.2013.

Popís provedenÝch prací

Audit zahrnoval výberovým zpusobem provedení overení zda:

• vykázané zpusobilé výdaje vyhovují definici zpusobilých výdaj li dle dotacních podmínek

vcetne overení skutecnosti, zda výdaje nevedou ke vzniku tzv. verejné podpory
• zpusobu evidence nákladu a príjmu projektu, zda byla vedena oddelená úcetní evidence

výdaju projektu a tudíž je možné v úcetnictví príjemce dotace jednoznacne identifikovat
vykázané zpusobilé výdaje

• vykázané zpusobilé výdaje odpovídají skutecnosti
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• prípadné príjmy príjemce dotace byly zaÚctovány v souladu s Úcetními predpisy a

zaznamenány v oddelené Úcetní evidenci vcetne identifikace výdajÚ k temto príjmÚm

• byly zpÚsobilé výdaje uhrazeny ve stanoveném období

• výdaje a príjmy v rámci dotace byly zaÚctovány v souladu s ceskými Úcetními predpisy

• verejné zakázky byly zadány v souladu s dotacními podmínkami a se zákonem c 137/2006

Sb., o verejných zakázkách.

Prirozená omezení

Nebyla v prÚbehu auditu identifikována.

Odpovednost MAS

Statutární orgán spolecnosti je odpovedný za vedení Úcetnictví, za jeho Úplnost, prÚkaznost a vecnou

správnost. Dále nese odpovednost za to, že pri cerpání dotace byly splneny všechny podmínky dané

poskytovatelem dotace.

Odpovednost auditora

Odpovedností auditora je vydat výrok na základe overovaných skutecností, že byly splneny podmínky

cerpání dotace. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech c. 93/2009 Sb.,

Mezinárodními standardy pro overování zakázky ISAE 3000 a souvisejícími aplikacními doložkami
Komory auditorÚ Ceské republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodržovat etické normy
a provést audit tak, abychom získali primerenou jistotu, že overované informace neobsahují významné

nesprávnosti.

Výrok auditora

Podle našeho názoru byly podmínky dané Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova

CR, registracní C. žádosti 07/002/41100/671/000016 a I I/O I3/42 1Ob/671/000045, ve všech
významných bodech splneny. Výdaje a príjmy dotace byly rádne zdokumentovány, oddelene a

prehledne zachyceny a financní prof)'tredky nehy(v využity IUl ostatní CillllOsti a projekty MAS
(zejména provozní a mzdové výdaje, vzdelávání partneTlI a zamestnancII a propagace realizace
SPL). Úctování výdajÚ a príjmÚ v rámci výše uvedené dotace je v souladu Úcetními predpisy platnými
v Ceské republice.
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