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49/6E952

Přeáouňánl hospoda|enljsňé plovéd|i Ýso!|adu 9. lň|ouvou d|e 5 4' od8t' 7
Žákoňá č 420/2004 sb ' o pňé2koumáván| hospodař€ni územnich samospÍáhých @|kú e
dobovo|ňých .vek! obci' @vl.nou dn.20 8 2ol5 (pfon|koniloh| úkoň).á zák]ád.
odajú o o&Ím hBpod.řeni ueňniho 3.mGp.ávného e|ku' Pl.2koumániby|o proved.fu
i.ko áuditoÍská éinnosl d|é s 2' pism, b) zákona ě' 932009 sb o auditolech'

Plekouň.n| hGpodařeni by|o p.ov€deno w dň6ch 3 . 4 12, 2015 (di|či) . vé
dnéch 4, e 5 4 2016 (ávěÍ.čná přezkouňáni) vB|d|é ptezkoumávaného subjektÚ
Pos|édnim konlío|nlm úkoném připfuzkoumánl ho.podařen|by|o vydánl léto 2plávy

Pňozkouňánl hcpodabn| iménóm eudilmké spo|..nosti p.oved|i z.městnancl
áudiloÍské spolčňo3ti JUor AntÓňin H!!ák (.udnď' o!.ávÍÉní auditorá ÍlAcR é 98'
i@n@ auditď. l]DV^ sR č. 236) a Bc' !éona R.táiská á Bc Án.l. Perni@vá

Předmělem př€zkoumání by|y podl€ oglanovení s 2 od.t, l Žákon. č il20l20o4 sb''
o přezkoumáván| ho$od'řeni úzeňnlch ..mo6pdvnýcň 6|kú. dobrfu|ných sv..kú obc|'
Ýé zněn I pozdě]Šlch plédpisú ' úd aje o ročnlň h6p.daté n l fuořlcl 9oučá9t závěre č.éh o účl!
pod|é s 17' odsl 2 a 3 2ákona č' 25o/2oo0 sb' o rczpoaových p6vid|eh úz.mnlch
l@poaú' v. aén| pózdějšich přědpi.ú' á |o Énéni ďíjmú a výdaiú Ó4oau vč.tn.
péněžn.ch opoÉc|' ryrajiclch * .ozpo.loich prcsťÉd|o' nn.óčni opeEe. týk.j|ci $
lvoóy. použ1i Éň..nich íondú. nák|.dy a výGy podnikat6|.kó člnncti úa.ňnjho c.|ku'
p6něž.i opóÍe' ý*.jlcl 9 sdndéný.h prc3i.édků vytlákléd..ých na ákIadě sm|ouvy mej
dvěmá ňebo v|€ úz.nnimi é|ky. ánébo óá ŽÁk|ádě 8m|ouw 3 iinými pévnic(ýml nobo
fyzickýmiosob.mi 'jnánčniopeE@' lýk.j|cl3e cizich zdrcjú É sňys|u právňich pl6dpi6l] o
účélňiclvi' hospodat.ní á.ak|ádán|s pr$ll.dky poskýnutýmiz Národniho fond! e 3 d.|šÍmi
p.osltédky zo Žehr.nič| poskÍnutýňi n. zák|adě ňéŽiňárodňlď Bh|uv' vyúčtolánl .
Vypoňidáni 'inanč.lcn vd.ho ká slá|n|m! 'o.počIu' k @po.lúm kaiú' k fu2poč1úň ob.Í'
k j]nýn Ío2po.lúm' ke sláhim íondúm . k da|.|m o$báň'



TíJP-

P.edňáem piézkoumáň|v 3oÚ|.du 3 Úlándénim s 2' odsl' 2 zák.na é a2at2oo4
sb byLy dáé ob|.st] ..kládánÍ a holpodá..íl . h.jeú(ém ve v|áslniclvi úEeň.ího @|kU'
óák|ádáni a hospodaňen| s ňáj6lI(m íálu' ! nlm' hospódaři úzěmni @|ek. zedáváni .
lsklIeňováňí veie]nýcn akáŽé*' . Ý'im*ou úkoaÚ a postupú ďezlouraný.h oÍgáném
doh|éd! pod6 zv|áštniho pánlho plódpisu'.l.v poh|édávek a závázkú a nak|ádáni3 ňiňi'
fučoni za záv.zky íyzických . p,ávnických osob' z.stavováni movitých á nemoviÚcň vě.i v.
prcspěch lietích osob' 2ň2Óváil v.sých b'em!. k ňáj.í0 úemniho ce|ku a úěetni.tu
ýedené úzeňnifr @]kem

Piedměl piězkoumáni podó Bt.ndód s 3.áko.a č' 42o2oo4 sb. by| ovóí.n
zh|édska dodÉováni povnňosl| .l.nov.ných zv|ášh|ňi pávnimi pňédpi3y' 3ou|adu
hospodaiení s 'ina.čniňi prostl.dky vo ó.ovnánl 6 lozpoaeh' dodÉén| úě.|u poskvhutó
dolace neoo tvJalné ||na.čnl výpotroc| E podf|nok .é.ich p.Lál věcné a ío:Ťáh|
5plávnosli dok|adú o pňB2koÚfrAv.ných op3rac|ch. Připňvádé.l přézkouňáÓi hospodaňon|
jsmé pos@ová|i souad pi €dmélu př6'kouňáň| 3 vyb.anými úknoven|mi p.ávnlch
př.dpLsÚ' jédná|o 3e zeinéna o 'ákon é' 42c|/2o0. sb' o ďézkolmáván| h6podářán|
úŽěmn|ch samosplávnýó @|k!. dÓbÍovolných lvdkú obci' Ezněn|p@déj!ích pl.dpisú'
zákoÓ Ó' 25012000 sb o lQpočlových pí.vid|gch ú.émn|ch bzpóčtú v. aén| pozděiš|ch
přédp]sú. a souvbejic| prováděci plávn| pi6dpi6y. zi|on é' 55a1991 sb'' o úč€|nctvi' w
aěni p@dějšich pfudF'sú' a souvi$llcÍ plovád.cl práÚi předpsy. ákon č' 12€,2ooo sb.. o
obci.ň. vo 2néňi pozdějšíó ptedpbú, na|lanl v|ády ě 372003 sb'. o odměnáó a výkon
funk6 ěénúň astlpile|.tév' É 2ň.ňi polděj5|ch pňedpisú' a zikon č. l372m6 sb' o
veř.jných ak.Ekicň' Ý. a.nl poŽdéjéich přédpBÚ'

zá hospodařéni kté.é by|o pl.dňél.m p.ez|oumáni á á jeho eb.@ni v úč€tni.n .
liňančn|ó výka2é.h. jé odFvěd.ý 3l6lolám| oaán ú&tn| jednolky' Ná.i ú|ohou i.' M
zák|edé provědeného pňez-koumání hospoda'énl. Wd.l zp.áw o výs|edku ďé2rouňáíl
ho5podaieni Pie2kouňáni hospod..én| Fmo pov€d|i v eu|.du se ákonom č, 932ooo
sb'. o audilolech' vé :ňéni pozdélši.$ pň.dpBů' audíol.kým 3landárd6ň č. 52 a d.|.|ňi
lé|6váňlňiml pi €dpisy vyd.nýňi XonorcÚ auditoni Č.ské ropub]iky á 3 Branownlmi5 2' 3'
l0 ákona č. 42012004 sb V 3Óu|6du 3 lémito ďtdpisy Fme povinni dodrlová| el]cké nomy
5 naplánovat a píovésI p.ézkoumán| h$poda.ón| lak abychoh zlEka|i omezénÓu jislolu'
zdá Fospodafen| p v soJ|.dL 6 h.o6ky ot6zkoJnán|ho.podaEn|' závět 2 ptozkoum.n|by|
pl.d v'dániň iéto zp'áVy plo]ednán 3. ltalúáň|noBánom přéxoumávaného subjókiu

zá úěe|em i}konán| přézkounén| h$podalenl by|y použil' pos{upy ké ghomážděnl
doslal €čoých a vhodných dnkÚích in'omac| ŤÍo po.lupy j6ou svým @sáh€m mon.l n.ž
u akázky poskylu]ici piimélonou ji3lotÚ e by|y.udho.em áp|kovány na zák|adá roho
Ódbomého úsudku včehě whodnoénl.izik výaaňných (ňát6liá|nich) cňyb e n6do5t.lkú.
Pli vyhodno@vání tědliÓ Éik .uditor vza| v úlahu vnitřnl konlrc]n| systéň úč€ft| ]€dnoiky'

oŮkaní infomeB by|y č6lpány z př€nbžonýcň U.ns{| orpánú př€zkouháv.ného
s!qeŘ!. zprácovaÓých vnilřních ln.mic . plik&ó vedéní. sň|unich dokuňe.lú'
pted|oŽéóých Účel.íú k.ih. pňiáýcn dáňovýó dok|adú' vy3lávenýcn dokedú' inléňió
dok]adu' bankovnicn výpGú. pok|.dn|ch dok|adú' 9bÍanýó inwnfum|ch soupisú'
p/ed|ožených ev|denci mejótku e poh|.dávo*' .dEó&ových mabná|ú' pňehledÚ ÝýYo].
ío2počlováňých prosliedkú a z oáovofu 3 ódpÓv.dnýňi áslupcj a pÉcÓvnikv
Diezko!máVá.ého sUbiektu



VÍádc| pi6zkouňáni hospoda.éni čini| audiloÍ láké da|ši krcky á využiv.| ida|.|
'níoímacě' ne: kt.re jsou soufus|i výše uvédéného oaaěěn| Pou'lé p@lupy zahnuji
ýýbě@ý zpúsob šelieni a Významnosl (m.|eíia|ilu) jéd.ol|ivý.h sku|.čnGlí

Přé2kouňáni hospÓd.|enizá obdobi od 1' 1 do 31 12 2014 provéd|a audilorsló
spoečnosl HB AUD|T|NG s l,o ' zdár .ád sáévou. V. zplávé o výs|edku piézkoumáni
hospodařeni Uveda 'e aisua óybu 3počlv.ilcí Ý nc'ehňuti lránsiéfu poskytnutóho
V záv.fu roku 2é sFzP ve výši 666 lis Kč do uplávén.ho Íozpočru roku 2014. chyb!
9 poč ivéj ic i v. vykáŽo Vá n i d ou hodÓbého ňajoiku v|o:éného ob@m i do dob@vo|ného 6ýak u
v pod@.hové éVděnc| (mě|bí vyka.ován na íozv.hovýcn údéch)'

sva2ék obcl v.océ 2015 pbved| néko|ik @počtových Ópalt.n| á do upráveného
bzpočlu pňjmÚ ěhrul v*chny p|iaté mnsíéry M.j6t€k v|ožéný obemi do 3vazlu
pos|upně pňevádi z podloŽváhové ovidenc. ná l@váhoÝé úĚty (zároveň je píovádéno
odsóuh|á$ňl v|Óžéňého naIetku á jeho ro .o|.)'

Pij plováděni pň9zl@Wáni ho.pod.řoni i3me ne4islili ádm! skuločnct' klé,á by
náF wd|. k př63Ýědčóni. Žé ptezkouňávané hosp.dař6n| n.ni v. vš.ch výŽóanný.h
(ma|é.á]nich) oh|ědě.h V suLád! s h|éd]sky ptekoumán|hospodalén|

a) n.by|y 4iě!ěny.hyby . nedoíálky'
b) n.4isli|ijsme .j'ka. kéná by moh|a mi|

c) podi| poh|édávek a závazld na repočlu
@ kovéň ňajélku ú2ém.|ho @|kÚ:

néga|ivňl dop.d na hospodaňenl úeňn|ho 6|ku

územn|ho @|ku a pod||za3lávénóho ma]é0o ne

Podl| pÓh|odAvek na.ozpočl! 261
Podi|záv.zk! n6 @počlu 8.05
Podl| zaslaveného ma]elku nacelkovém md6Úo 0,00

2016

h
ÍoP ̂ Uom G,|'t...ano

opÍlvíěnlKoňory auditoí:l c €ské rcpub]ky Ó 47
L@ncia Úódu At dohl.d nád Yýronom aud'tu é oo7

zná|*l(ý úšEv (Msp cR 63'97'ooD)

P.||ohy| Výkazp@hodno@n|
ÚčétÓi závě.*á

p|něnl íozpočlu Fin 2.12 M




