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Zpráva nezávislého odborníka
o ověření čerpání dotace SCLLD pro území MAS POHODA venkova, (r.č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051, financované z IROP)

Příj emci zprávy:
členové Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

V souladu se Smlouvou o provedení ověření předkládáme tuto Zprávu nezávislého odbomíka o
ověření (dále také ,Zpráva"). Zpráva je zpracována pouze pro užiti' adresátem uvedeným výše.
Bereme na vědomí, že adresát může být povinen zprávu poskytnout poskytovateli dotace, resp.
dalším subjelffim oprávněným ke kontrole. V souvislosti s touto zprávou nám však nevznikají
žádné povinnosti ani odpovědnosti vůči jiným stranám.

Předmět ověření a použitá kritéria
Předmětem ověření bylo dodržení následujících podmínek stanovených Právním aktem o
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poskytnutí dotace (dále také „Právní akt") a další dokumentací závaznou pro příjemce dotace:

a) zda finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její
organizace,
b) zda případné výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a
vykázány v oddělené evidenci
c) zda zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, nebo zákonem č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, je1i příjemce veřejným či dotovaným zadavatelem.

Odpovědnost statutámího orgánu účetní j ednotky
Statutámí orgán příjemce dotace je odpovědný za dokumentaci předanou odbomíkovi k ověření
skutečností uvedených výše, z hlediska její úplnosti a věcné správnosti. Statutámí orgán je
zároveň odpovědný za zajištění takového vnitřního kontrolního systému, který v přiměřené
míře zajišt'uje, že výše předkládaná dokumentace neobsahuje významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost odbomíka
Naši'm úkolem je v.\jádrit na základě našeho ověření závěr odborníka k výše uvedenémi

předmě"o\ěř.eni'.0`ěřen]'byloprovedenovsouladusezákonemč.93/2009Sb..oauditorech
aMezinárodni'mistandardypro.ověřovacízakázky-konkrétněpaksestandardemISAE3000.
V souladu s těmito pi`.edpisy jsme povinní dodržovat etícké normy a naplánovat a provést
o\ěí.eni' tak. ab.vd"i zi'skali přiměřenou jistotu o skutečnostech uvedených výše v piv.edměm
o` ěřeni'. a prob naše o`rěřeni' zahi.nuje výběrovým způsobem provedené ověřeiii' důkazni'ch
informaci' u\ eden.`'.ch \'ýše v předmětu ověřeni'.

V.ů postupťi zá`'isi' na úsudku odbomi'ka, zahmuji'ci'm i vyhodnoceni' rizík \'ýznamiié
(materiálno nesprá\ností údajů poskytnutých při'jemcem dotace způsobené pod\odem nebo
chybou.

Domni'\ámese.žedúkazni'infomiace.kteréjsmezi'skali.poskytuji'dostatečnýavhodnýzáklad
pro \T}'jádřem' našeho závěru.

Popis provedených praci'
Audit zahrno\-al \'}'Tběro`-}'.m způsobem provedeni' ověřeni'. zda:
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137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách.

Závěr odborni'ka
JsnK přes` ědčeni. že provedené ověřeni' poskytuje přiměřenou jistotu pro \.vjádřeni' našeho
výroku. Proto vydáváme následující výrok:

Podle našeho názom bw podmi'nky dané Dohody o poskytnutí dotace SCLLD pro územi'
MAS POHODA \J.enkova. (r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/000105l, financované z IROP)` ve
`šech`}'znamnýchbodechsplněny.Výdajeapři'jm,vdotacevúčetni'mobdobi'od1.1.2017do

31.12.20I7bwřádnězdokumentovány.odděleněapřehlednězachycenyafinančni'prostředk\
nebú \'.\užit} na ostatni' činnosti a projekty MAS. Účtováni' výdajů a př.ijmů \' rámci u''Š.e
uvedenédotacejevsouladuúčetni'mipředpísyplatnýmivČeskérepub]ice.
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