
KRAJSKY IIRAD PLZENSKEHO KRAJE
oDBoR EKoNoMIcKÝ, oopĚrpŇ pŘBzrout tÁvÁŇ HoSpoDAREŇ

BCI A KONTROLY
pova 18,306 13 Plzeň

Vy.tisk č. 1

či:ertnntu

Zpráva o výsledku přezkoJmání hospodaření
Úsc Kunějovice, lČo: 00573086

za rok 2014

přezkoumání se uskutečnilo dne:

21.5.2015

nazákladé zékonaě.42012004 Sb., o přezkoumávaní hospodařeníúzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: OÚ Kunějovice

Kunějovice 28,330 35 Líšťany

Přezkoumané období: 1. 1. 201,4 -31.12,2014

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřetá řízenímpřezkoumání: Jaroslava Nedvědová

- kontrolorka:

- Ing. Michaela Zíková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Miloslav Novák - starosta obce

- HanaHabartová - pokladní obce

- Alice Krejčová - externí účetní obce

- Helena Ludvíková - referent obce



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ýběrov}m
zpusobem s ohledem naýznamnost jednotlir,}ch skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlil}ch právních úkonů se vycháni ze znéní prármích
předpisů platnlých ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozoočtu narok 2014 scbválenaZO dne 19. 12.2013 iako schodkový
Rozoočtová onatíení č. 1-6
RozoočtovÝ r,"íhled na rokv 2a15 - 2017
závěreěnÝ účet za rok201 3 schválen ZO 6. 6. 2014
Bankovní ,,nýoisv zapíezkoumané období
Faktrrrv za píezkolxrtané období
Hlavní kniha t - 12l20I4
Inventurní soupisy majetku a
závazktl

inventarizace 2014

Pokladní doklady za oř ezkolxrtané ob dobí
pokladní kniha za přezkolatrtané období
příloha rozvahv k3I.12.2014
Rozvaha k3I.12.2014
učetní deník I - I2l20I4
učetní dokladv za pí ezkolsrrtané období
Y ýkaz pro hodnocení plnění
rozoočtu

k3l. 12.2014

YÝkazzisku aztráŇ k31.12.2014
smlouw o převodu maietku orodeie oozemků
Zveřejněné záméry o
nakladari s maietkem

ke kontrolo v aným smlouvám

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

prosinec 2013 - prosinec 2014

učetní závěrka zarok 2013 schváIenaZO 6. 6.2014
Zápisy kontrolního a
ťrnančního ,ryboru

zapíezkoumané období



B. Zjištění z jedn orázavého přezkoumání
Při přezkoumaní hospodareni ÚSC Kunějovice:

nebyly zjištěny chyby a nedostathv.

C. Závér

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozíroky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoum ání za rok 201,4

clílčí přezkoumání nebylo provedeno.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok2014

Nebvlv zjištěnv chvby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

ilI. Při přezkoumání hospodaření ÚSC runělovice za rok20l4

Neuvádí se zjištěná rwika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona é. 42012004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kuněl ovice za rok 2014

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následujícíukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,90 oÁ

2167 oÁ

0oÁ



Krajsk} uřad Plzeňského kraje dne 2L 5.2015

Podpisy kontrolorek:

Ing. MichaelaZiková

///,/ráM.e-,

Jaroslava Nedvědová

kontrolorka pověřená íízením
přezkoumání

Uzemni celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumrání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona ě. 42012004 Sb.,
o přezkoumáván hospodařeniúzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků

Tato zptáva o výsledku přezkoumrání je náwhem zptávy o qýsledku přezkoumání
hospodaření, příéemž konečn;ýrn znénlm zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona ě. 42012004 Sb., k podání písemného slanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: IGajský uřad Pl-eňského kraje,
odbol ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18,
306 13 Plzeň.

S obsahem náwhu zprálry o ýsledku přezkoumání hospodaření ÚSC rune3ovice o
počtu 4 stran byl seznámen a jeho vl.tisk číslo 1 obdržel

starosta obce
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Dne:

21. 5.2015

OBEC KUNĚ,IOVICE
Kunějovice 28
330 35 Líšťany

IČ: 00578086, Tel.:377 g27 070
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Rozdělovník

VÝtisk č. počet vÝtisků Předáno Převzalía)

1 1 t]sc kuněiovice Miloslav Novák

2 1
Krajsk} uřad
plzeňského kraie

ing. MichaelaZíková


