KRAJsKÝ úŘno pusŇsrÉno KRAJE

oDBoR EKoNoMlctcý
oĚle ruí pŘezxouruÁvÁttí Hos poDnŘení oecí A KoNTRoLy
18,306 13 Plzeň

Výtisk č, 1
č1: rrut 727t16

Zpráva o výsledku přezko_tlmání hospodaření
Úsc Krrnějovice, lČo: 00573086
za rok 2016

přezkoumání se uskutečnilo dne:
6. 4.2017

na základě zákona č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

Místo provedení přezkoumání: OÚ Kunějovice
Kunějovice 28, 330 35 Líšťany

Přezkoumané období: 1. 1.20'16

-

31. 'l2,2016

Přezkoumání vykona!y:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová
kontrolorka:

-

Bc. Lenka Bu]ínová, DiS,

Při přezkoumáni byli přítomni:

_

Miloslav Novák - starosta obce
Hana Habartová - pokladní obce

Alice Krejčová - externí úěetníobce
Helena Ludvíková - referent obce

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliuých právních úkonůse vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskuteěnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti
Rozpočtová opatření
Rozpočtový vÝhled
schválenÝ rozpočet
závěrečný účet
Bankovní vÝpisv
Fakturv
Hlavní kniha
lnventurní soupisy
maietku azávazkú
kniha došlých faktur
kniha odeslaných faktur
odměňování členů
zastupitelstva
pokladní dokladv
pokladní kniha
příloha rozvahv
Rozvaha
učetnídeník

učetnídokladv
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
vÝkaz zisku a ztrátv
Dohody o provedení
práce
Smlouvy o převodu

maietku
Zveřejněné záméry o
nakládání s maietkem
Vnitřní předpisy a
směrnice
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

učetnízávěrka
Zápisy kontrolního a
finančníhovÝboru

Popis písemnosti
ě. 1-3
na rokv 2017 - 2019
na rok 2016 schválen ZO 11. 12. 2015 iako schodkovÝ
za rok2015 schválen ZO 10,6. 2016 bez výhrad

za píezkoumané období
za píezkoumané období
k31, 12.2016
inventarizace za rok 2016
za přezkoumané období
za přezkoumané období
za přezkoumané období
za přezkoumané
za přezkoumané
k31. 12.2016
k31. 12.2016
za ořezkoumané
za přezkoumané
k31. 12,2016

období
období
období
období

k31,12.2016

za přezkoumané období
prodej pozemků
ke kontrolovaným smlouvám

platné na rok 2016
prosinec 2015 - prosinec 2016

zarok2015 schválena ZO 10.6,2016
za píezkoumané období
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B. Zj išt éni zjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni USC Kunějovice:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závér
l. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání za rok 20í6
dílěípřezkoumání nebylo provedeno.
l!. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2O16

Nebvlv ziištěnv chvbv

č.420/2004 sb.)

a

nedostatkv

í§ í0 odst. 3 oísm. a|

zákona

llt. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Xunělovice za rok 2016

Neuvádí se zjištěná rizika dle § í0 odst. 4 pism. a) zákona é.42012004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření Ú§C Kunějovice za rok 2016

Byly zjištěny d|e § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

6,86 %

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

2,95

c) podíl zastavenéno máletru na celkovém majetku územního
celku
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o/o

0o/o

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6, 4.2017
Podpisy kontrolorek:

ld)

Bc. Lenka Bulínová, DiS.

ffi

Jaroslava Nedvědová
kontrolorka pověřen á řízením
přezkoumání

pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícíchse k němu podle § 2 zákona
č, 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků

Územní celek prohlašuje,

že poskytl

a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona é. 42012004 Sb., k podání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni ÚSC Kunějovice
o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo1 obdržel

Dne:
6.

4.2017

starosta obce

Rozdělovník
Výtisk č.

Poěet
vÝtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

úsc kunějovice

Miloslav Novák

2

1

Krajský úřad
plzeňského kraie

Jaroslava Nedvědová
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