KRAJsrý úŘAD pr,znŇsffino KRAJE

oDBoR EKoNoMIcKÝ, oppĚrpwí pŘBzrounnÁvÁŇ HosponaŘBwí
OgCÍ A KONTROLY
18,306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čl rWZ+tlttS

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Úsc Kunějovice, lČo: 00573086
za rok 2015

přezkoumání

se

uskutečnilo dne:

11.4.2016
nazákJadé záů<onač.420Da04 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Mfuto provedení přezkoumání: OÚ Kunějovice
Kunějovice 28, 330 35 Líšťany

Přezkoumané období: 1. l. 2015

- 3t.

12. 2015

Přezkoumání vykonali:

-

kontolorka pověřená řízenimpřez,kot mr{ní: Jaroslava Nedvědová
kontrolor:

-

Miroslav Berka

Při přezkoumání byli pfftomni:

-

Miloslav Novák - starosta obce

HanaHabartová-poHadníobce
Alice Krejčová - extemí účetlíobce
Helena Ludvíková - referent obce

A. Přezkoumané písemnosti

r

Předmětem přezkoumrání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávrání hospodaření. Přezkoumrání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na qfunamnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychá,zí ze znéru právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření
RozoočtovÝ whled
záv&ečný lúčet

na rok 201 5 schválen ZO dne 12. 12. 2014
č. 1 - č. 4, schválena starostou obce na základně pověření
ze dne 14. l1.20l4
sestaven na roky 2016-2018
za rok 20 1 4 schvá] en Za dne 22. 5 . 2a1 5, bez výhr ad

Bankovní vÝpisy
Fakfurv
Hlavní kniha
Inventurní soupisy maj etku
azávazktt
odměňovrání členů
zastupitelstva
pokladní doklady
pokladní kniha
Příloha romahy
Rozvaha
učetnídokladv
učtow rozwh
Yýkaz pro hodnocení plnění
rozoočfu

k31.12.2015

Dohodv o provedení práce
vnitřní předpis a směmice
Zápísy zjednani
zasfupitelstva včetně
usnesení
Úretri závérka za rok 2014
Zápisy koníolního
a finančníhovýboru

zaňezkoumané období
olatné oro rok 2015
prosinec 2al4 - prosinec 2015

yýkazzisku aňráty

za pí ezkol,xrtané období

zapřezkovwtané období
inventaňzace za rok 20 1 5

zapřezkoumané období
za oí ezkolxrtané období
za oř ezkollrtané období

zaořezkoumané období
k 3I. 12.2015
za přezkoumané období
platnÝ pro rok 2015
za přezkoumané období

k31.12.2015

schválena ZO dne 22. 5. 2al5
zapřezkoumané období

B. Zjištěníz jednorázového přezkoumání
Při přezkoumrání hospodaření ÚSC rune;ovice:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2

ZO

C. Závěr
I.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

pfi přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí rok

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dilčímpřezkoumáníza rok2015

dílčípřezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kuně;ovice za rok2a15
Nebyl.v ziištěny chyby a nedostatlry (§ 10 odst.3 písm. a} zákona č.42012004 §b.)

ilL Při

přezkoumání hospodaření Ú§C Xunělovice za rok2015

Neuvádí se zjištěná rizika dte § 10 odst. 4 pí§m. a) zákonz ó. 42aDOa4 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Xunějovice za rok 20I"5

Byly zjištěny dle §

10 odst.4 písm. b)

následujícíukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočfu územníhocelku

0109 Vo

b) podíl zavazkftna rozpočtu územníhocelku

3,08"^

c) podíl zaSaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0n00 Yo

Itajský úřad Plzeňského kraje dne II. 4.20|6
Podpisy kontroloru:

Miroslav Berka

ň*6'aJaroslava Nedvědová

konlrolorka pověřená írzenim
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona é. 42012004 Sb.,
o přezkournávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zptáva o výsledku

je náwhem zpráw o výsledku

přezkorrmrání

přezkoumtání

hospodaření, přičemžkonečn;ým zlnrěnim zptávy se stavá okamžikem mamého uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zikorc č. 420/2004 Sb., k portání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému ťLzsnim přezkoumání na adresu: Krajskí úřad Plzeňského kraje,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávrání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova l8,
306 13 Plzeň.

Tento náwh zpráw

o

konečnéhodílčihopřezkoumání.

vlsledku přezkorrnr,íní hospodaření obsahuje

i

výsledky

náwhu zptáw o qýsledku přezkoumání hospodaření ÚSC rune3ovice
byl semrámen ajeho výtisk číslol obdržel

S obsahem
o počtu 4 stran

KUF{ĚJůvtCE

,bQe

Kutě-jolice 2E

Dne:11.4.2016

33C 35 Líěťan"l
IC: 00ó73086, Tel,:377 g21 07a

Rozdělovník
YÝtisk č.

počet vÝtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

úsc runcjovice

Miloslav Novák

2

1

Krajslcý uřad
pleeňského kraie

Jaroslava Nedvědová

4

