ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKoUivrÁNÍ HoSPoDAŘnNÍ

ve znění pozdějších
podle zákona ó. 93l2OO9 Sb., o auditorech a o změnéněkterých zákoni,
přepisů vydaných Komorou
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních
o obcích (obecní
*aito.,i Českérepubliky, podle ustanovení $ 42 zikonaě. 12812000 Sb',
10 zákona č. 42012004 Sb'' o
zÍízení),ve zněnípozdějšíchpředpisů nebo podle ustanovení $
ve
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí'

přezkoumávání hospod ašeníťlzemních

zněnípozdějšíchpředpisů(dálejenzákonč,42012004sb.).

pro územníSumosprdvný celek
obec Křetín
za období od

1.1

.202l do 3LI2.202I
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I.

VŠEOBECNE INFoRMACE

Statutární orgán územníhosamosprávného celku (dále jen ,,rÍruemní celeK'):
Bořek Procházka
Starosta obce Křetín
Zadavate| zakázky:

obec Křetín
Křetín 100
679 62 Křetín

Auditorská společnost:

K auditors, s.r.o. registrovanáKomorou auditorů Českérepubliky jako auditorská společnost
oprávněná provádět auditorskou činnost (dále jen auditor), zastoupenou Ing. Zdeňkem
KÍižem,jednatelem na adrese Veveří I02,616 00 Brno
IČ:2922OOI7
DIČ: CZ292200I7

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územníhocelku:
Ing. Zdeněk KříŽ
Bc. Jitka Uhlířová
Ing. Jana Vítámvásová

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územníhocelku:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření izemního celku v souladu s ustanovením $ 4 odst.
7 zákona č,. 42012004 Sb., ustanovením $ 2 písm. c) zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:
Sídlo územně samosprávného celku

zil5

Období' ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
o

Dílčípřezkoumání hospodaření proběhlo 6. 12. 2021 na obecním úřadu v Křetíně.
Prvním úkonem učiněným dne 6.I2,202I bylo seznámení se s rozpočtem na rok 2021
a procesem jeho schvalování.

a

Záv&ečnépřezkoumání proběhlo 2.5.2022' Posledním úkonem byla kontrola
návaznosti údajův účetrrictvínavýkazyúčetnízávětky.

il.

YV

PREDMETPREZKOUMANIHOSPODARENI

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení $ 2 odst. I zákona č. 42012004 Sb., údaje o
ročnímhospodaření, tvořícísoučást závěreěného úětu podle $ 17 odst. 2 a 3 zákona ě.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů' a
to:

a)
b)
c)
d)

e)

0
s)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoper'ace' týkajícíse tvorby apoužitípeněŽních fondů,
náklady a výrrosy podnikatelskó činnosti územního celku,
peněžníoperace' týkajícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fy zický mi o sobami,
finančníoperace' týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtováníavypořádání finančníchvztahi ke státnímu rozpoětu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst.
dále oblasti:
a)

b)
c)

d)
e)

D
s)

h)

i)

2 zákona ě,

42012004 Sb. jsou

nakládáni a hospodar'ení s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří uzemní celek,

zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve zněni pozdějšíchpředpisů,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručeníza závazky ýzíckých a právnických osob,
zastavování moviých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zÍizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle prár'ního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
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III. HLEDISKAPREZKOUMANIHOSPODARENI
Předmět přezkoumání podle ustanovení $ 3 zákona č,. 42012004 Sb. (viz bod II. této zprfury)
se ověřuje z hlediska:

a)
b)
c)
d)

dodrŽovánípovinnostístatrovenýchzvláštnímiprávnímipředpisy,
souladu lrospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodrženíúčeluposkytntÚé dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,
věcné a formální správrrosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy pouŽité při přezkoumání hospodaření pokrývajícívýše uvedená hlediska jsou
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástítéto zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ oopovĚnNosrÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobtazeni v účetnícha
finančníclrvýkazech,je odpovědrrý statutární orgán obce Křetín.

Našíúlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
př'ezkoumání hospodar'ení. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.
9312009 Sb', o auditorech a o změně některých zákonů' ve znění pozdějších předpisů,
atrditorským standardem č. 52 a dalšímirelevantními předpisy vydanými Komorou auditorů
Českérepubliky a sustanoveními $ 2,3 a70 zákonaě,42012004 sb. Vsouladu stěmito
předpisy jsrne povinni dodrŽovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospoclaření tak, abychom získali omezenou jistotu' zda hospodaření obce Křetín je v souladu
s lrledisky přezkoumání lrospodařeni (viz bod III. této zprávy).

v.

tútvtcovÝ nozsnH PRACÍ

Za

úče]emvykonání přezkournání hospodaření obce Křetín byly pouŽity postupy ke
shrornáŽdění dostatečných a vhodných důkazníchinformací. Tyto postupy jsou svým
rozsahem menšínež u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
základějeho odborného úsudklt včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém obce
Křetín. PouŽité postupy zahrnu1í 1'ýběrový způsob šetřenía významnost (materialitu)
j ednotl ivých skutečností.
označenívšech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření obce
Křetín je uvederro V Samostatlré příloze F, která je nedílnou součástítéto zprávy. V rámci
přezkoumání hospodaření obce Křetín činil auditor i dalšíkroky a využívali dalšíinťormace,
které ne.jsou součástítohoto označení.
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vI.

zÁvĚn zpnÁvy o vÝsr,nDKU pŘnzrourvrÁNÍ HoSPoD.q.ŘnNÍ

e' vylÁoneNÍ K SoULADU HoSPoDAnBNÍ S HLEDISKY pŘBzrouvtÁNÍ
HoSPoDAŘpNÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Křetín jsme nezjistili žádnou
skutečnost, která by nás vedla kpřesvěděení, že přezkoumávané hospodďení není ve všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDnENÍ oHLEDNĚ CHYB A NEDoSTATKÚ
Zákon ě. 42012004 Sb. stanoví, abychom ve zprávé uvedli závěr podle ustanovení $ 10 odst. 2
písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávé o
uýsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda pŤi přezkoumání hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich ýznamnost
(materialitu) a jejich vztahk hospodaření obce Křetín jako celku.

Při přezkoumání hospodaření obce Křetín za rok 2021 jsme nezjistili žádnéchyby

a

nedostatky.

C. UPoZonNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Na základě zjištěnípodle ustanovení $ 10 odst' 2 písm' b) zákona č,. 42012004 Sb.,

o

přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. r'e
zněni pozdějších předpisů, jsme nezjistili rizika.
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D' PoDÍL PoHLEDÁVEK A zÁvazrŮ NA RoZPoČru oBCE rŘprÍN a popÍr.
ZASTAVENÉHo MAJETKU NA CElKovÉirrt MAJETKU rŘprÍN

Podíl pohledávek na rozpočtu

A

Vymezení pohledávek

B

Vymezení rozpočtových příjmů

A/B

* t00%

608.765,29 Kč
I1.436.007,04 Kě

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

5,32 yo

Podíl závazků na rozpočtu

C

Vymezení závazktt

B

Vymezení rozpočtových příjmů

c/B

* 100%

702.604,52Kě
11.436.007,04 Kč

Výpočet podílu závazků' na rozpočtu

6,74 yo

PodíI zastaveného majetku na celkovém majetku

0,00 Kč

D

Y y mezeni zastaveného maj etku

E

Y y mezení maj etku pro výpoče t

D lE* t00%

Výpočet podílu zastaveného majetku

ukazatele

66.434.556,04
na

Kč

0,00 yo

celkovém majetku

obec nemá dlouhodobé pohledávk1,.

6/ts

I
obec má dlouhodobé závazky v celkové výši 404.109,- Kě.

|Jkazatele spočítanéobcí Křetín souhlasí s námi spoětenými ukazateli.

E. VYJÁDř{ENÍ r PoMĚRU DLUHU oBCE rŘprÍN K PoMĚRU JEHo pnÍriraŮ za
PoSLEDNÍ Črvnr RoZPoČToVÉRoKY PoDLE pnÁwÍtto pŘBoptsu
UPRAVUJÍcÍHo RoZPoČToVoU oDPoVĚDNoST

Zákon č. 42012004 Sb. stanoví, abychom v našízprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního
celku nepřekročil 60 Yo prtlměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtovéroky. V opaěném
případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročilprůměr jeho příjmů.

Dluh obce Křetín nepřekroči| 60 % průměru jeho příjmůza poslední čtyři rozpočtovéroky.

vII. DALŠÍnnonMACE
Stanovisko obce Křetín k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcíclr přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením $ 7
písnl. c) zákona č. 42Ol2O04 Sb', i písemnéstanovisko obce Křetín k návrhu zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vyhotoveno dne 2.5.2022

K auditors, s.r.o.' auditorské oprávnění r,q. Čnč. 595

KříŽem _ statutární auditor, Auditorské oprávnění
Sídlo: Veveří I02,616 00 Brno
Irrg. Zderikem

IČ:29220017
DIČ: CZ292200I7

o
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Čnč. 1888
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oprávnění říslo
59s

Komory auditorů čR

Ing. ZdeněkKŤiž

T

lts

t
Ing. Bořek Procházka
Starosta obce Kr'etín

BE

Sídlo: KŤetín |00,679 62KÍetin
Ť

+$

ET
Ing. Bořek Prochánka

Zprávaprojednána se statutárním orgánem obce Křetín dne

Zprávapředána statutárnímu orgánu obce Křetín dne

o

o r s,

L .í.

'l,o

yl'

L ' í - \pÝ--'

$,a\

oprávnění čísto9

BE

59.5

Komory auditorů čR

*

V

|-Ěl

:ř

E1

Ing. Zdeněk KříŽ

starosta

auditor

Přílohy zprávy

Příloha A

o

Ing. Bořek Procházka

výsledku přezkoumání hospodaření:

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověřil
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Příloha B

Příloha obsahujícídetailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle $ 10
odst. 3 písm' b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a označenídokladů a jiných
materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vychazejí

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu (inemni celek)
ustanovení $ 7 písm. c) zákonač. 42012004 sb.

Příloha D

Učetnízávěrka, kterou tvoří rozvaha,ýkazzisku a ztráty,příloha

Příloha E

Finančnívýkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2
- r2M)

Příloha F

oznaěení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

XY dle

poŽadavku

hospodaření

9/15

Příloha A

Přehlcd právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil
soulad

Při prováděrií přezkotrmání lrospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími
právnínri předpisy, popř' s jejich vybranými ustanoveními:

-

zákonenr č' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolrrých svazků obcí, ve zněnípozdějšíchpředpisů,
- vyhláškou č. 5l20l4 Sb', o způsobu' termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro
hodnocení plnění státrrího rozpočtu, rozpočtůstátních fondů' rozpočtůúzemních
samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálních
rad regionů soudržnosti, která provádí některá ustanovení zákona č. 21812000 Sb., o
rozpočtovýclr pravidlech a o znrěně některých souvisejícíchzákonů (rozpočtová
pravidla)' ve zněni pozdějšíchpředpisů,
_ zákonenr ě.2312017 Sb', o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
_ zákonem č. 89l20l2 Sb.' občarrský zákonik,
_ zákonenr 90l20l2 Sb., o obchodních společnostech a druŽstvech (zákon o obchodníclr
korporacíclr),
- zákonem č. 26212006 Sb., zákoník práce,
zákonem č. 25012000 Sb.' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozděj šíchpr"edpisů, a souvisej ícímiprováděcími právními předpisy :
- vyhláškou č.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zákonem č. 56311991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, a souvisejícími
prováděcími právnírni předpisy:
- vyhláškou č. 4l012009 Sb.' kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563ll99l
Sb., o účetnictví've zněni pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
_ vyhláškou č. 38312009 Sb., o účetníchzáznamech v technické formě vybranýclr
ťrčetníchjedrrotek a jejich pr'edávání do centrálního systému účetníchinformací státu a
o poŽadavcích rra technické a smíšenéformy účetníchzáznami (technická vyhláška o
účetníchzáznamech),
_ vyhláškou č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkŮ'
- vyhláškou č.220l20l3 Sb.' o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek některýclr
vybraných účetníchjedrrotek'
českými
účetnímistandardy plo některé vybrané účetníjednotky, které vedou
účetrrictvípodle vyhlášky č. 4l012009 Sb.,
zákonenr č. 12812000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákonenr č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zákoner-n č. 24312000 Sb.. o rozpočtovémurčenívýnosů některých daní územním
sartrosprávným celkťrrrr a nčkterýnr státním forrdůrn (zákon o rozpočtovémurčenídaní), ve
znění p ozděj šíchpředpi sů.
zákolrem č' 32012001 Sb. o finaněrrí kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů,
nař'ízením vlády č' 564,2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
slrrŽbáclr a správě' l'e znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č.
26212006 Sb., zákorrík práce. r'e znění pozdějších předpisťr.
nař'ízením vlády č. 37 ]00j Sb.. o odměnách zavýkon funkce členůmzastupitelstev.
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Příloha B

Závěr bezvýhrad _Žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Křetín jsme nezjistili Žádnou
skutečnost, která by nás vedla k přesvědčeni, že přezkoumávané hospódďení není ve všech
významných (materiálních) olrledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření

uvedenými v bodě III. této zptávy.

11115

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu obce Křetín dle nožadavku ustanovení s7 písm. c)
zákona č,.42012004 sb.
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