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Zprána o qýsledku přezkoumání hospodaření

Podle zikona č' 93/2009 sb', o auditoťech a o změně někteqich zákonů' v€ znění pozdějších předpisů,
auditorského standaŤdu č.52, dalších relevanhích předpisů lydaných Komorou auditolů Česke
ťepubliky, podle ustanovení Š 42 ziLkoÍ\a ě. 128/2000 sb', o obcích (obecní ziizení), ye znéni
pozdějších předpisů a podle ustanovení s 10 Zákona č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodďení
územních samosprávných celků a dobťovolných svazků obcí' ve znění pozdějších předpisů (dáe jen
zákon č.42012004 sb')

pro územní samosprávný celek

Obec Ceské MeziříČí

za období od 1. 1 . 2015 do 31' 12. 2015

516 0r Rychnov n.d Ktrěžnou' (oňen.kého41
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I. VŠEoBECNÉ NFoRMACE

slatutáŤní ořgán úzernního samosprávného celku (dál€ jen ,,úzernúí celek',):
Ins' Milan Žďárek. starosta
5 ř 71 České Meziříčí' Bož€ny Němcové 61
IČo 002748t0

Auditor:
c.k' audit, s.I.o', osvědčení o zápisu číslo 392
auditor: M$' Ing. Dagmar christophová, osvědčení o zápisu číslo 1668
516 0l Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41
ICO: 46504028
D|Č: CZ465o4o28

Jména osob provádějících přezkoumrání hospodaření územniho celku:
Mgr' Ing. Dagnal Christophová

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodďení územíiho celku:
lns' Michaela Zahálková
N;děžda zemanová, Ing. Lucie Nová (Melšová)

vymez€ní pravoÚroci auditora k přovedení přezkoumání hospodaření územního-c€|ku:
Auditor/arráitorská spoleěnost provedla přezkoumání hospodaření územrrího celku obec ceské
Meziříči v souladu s ustanovením s 4 odst. 7 zákona é. 42012004 sb.' ustanovením s 2 písřd. b)
zíkona č. 93/2009 sb., o auditorech a o zÚ]ěně někter'ých zákonů, ve Zrění pozdějších předpisů.

Místo přezkournání:
síďo územního celku' provozovny auditora

období, ve kterém bylo př€zkoumáni hospodařeni obce České M€ziřiči provedeno:
- Dílčí piezkoumání hospodařeni proběhlo dne21.12.20)'5
- závěíečné přezkoumáni proběhlo v období od ',.2.2016 8'6,20]'6

Určeni zahájeíí a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku

auditorem/auditorskou společností:
- označení první činnosti auditora, kterou by|a oyěíoyací zaktr,zka zahájena a den provedení

a 21.12'20|5 sezntÍnení se s usneseními zastupitelsťva obce
- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce píedcbázqíci lryhotovení zprávy

a den provedení
o ZávěIečné přezkoumání účetní závěrky _ dne 8. 6' 20ló

II. PŘEDMňT PŘEZKOUMÁNÍ rrospon.AŘBNÍ

Předmětem přezkoumáníjsou podle ustanovení s 2 odst. 1 zíkona ě. 420/2004 sb.' údaj€ o ročnim
hospodďení, tvořící součást závěrečného účfu podle $ 17 odst' 2 a 3 zákona č' 250/2000 Sb.,
o rozpočtoÚch pravídlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výda.jů rozpočtu včetně peněŽních operací, ýkajícich se rozpočtoq'ch
prostředků'
finanční operace' qikající se tvořby a použití peněžních fondů,
náklady a Únosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžni operace, ýkajicí se sdruŽených přostř€dků vynakládaných na základě smlouvy mezi

D)

c)
{t)



dvěma nebo Ýíce územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami,
finančni operace' qikaj ící se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky posk}tnutýmí z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí posrytnuqimi na základě mezi árodnich snrluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtům křajů,
k Íozpočtům obcí, kjiným ťozpočtům, ke státním fondům a k dalšim osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst. 2 Zákona č' 420/2004 sb' jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví úz€mniho celku,
b) nakládání a hospodařeni s majetkem státu' s nínž hospodaří územní celek,
c\ zadáýáni a uskutečňování veřejných zakázek, s r,1ýjimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle zákona č. 13712006 sb., o veřejných zakázkách. ve zněni pozdějších
předpisů,
stav pohledávek a závazků a nakládríní s nimi,
ručení za závazky |yzických a prámických osob,
zastavování movitých a nemovitych věci ve prospěch třetích osob,
ziizování věcných břemen k majetku územního ce1l:u,
úóetnictví vedené územnim celken.

c)

e)
D

0

III. HLEDISKAPREZKOUMANIHOSPODARENI

Předmět přezkoumání podle ustanovení $ 3 zákona č' 420/2004 sb- (viz bod Il' této zprávy) se ověřuje
z hlediskal

a) dodrŽování povinnos!í sianovených zvláštnimi právními předpisy'
b) souladu hospodařeni s finančními prostředky ve srovnáni s lozpočtem.
c) dodržení účelu posk}tnuté dotace nebo návratné finanční Úpomoci a podminekjejich použiti,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných opeÍacích'

Právní předpisy pouŽité při přezkounání hospodaření pok{ývající Úše uvedená hlediskajsou uvedeoy
v pi i o/e {. krerá je nediInou součásti Iéto /prá\f '

IV. DEFINOVANI ODPOVEDNOSTI

Za hospodaření. které by|o předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních á finánčních
výkazech.je odpovědný statutímí orgán (územní celek) obce ceské Meziříčí'

Naší il1ohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodďeni, \rydat zprávu o výsledku
přezkoumáni hospodďení' Přezkoumáni hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č' 93/2009
Sb', o auditorech a o změně někteďch zákonů, ve Žněni pozdějších piedpisů' auditorským standardem
č' 52 a dalšimi relevantními předpisy rydanými Komorou auditorů ceské republiky a s ustanoveníIi
€ 2. 3 a l0 zákona č. 420/2004 sb' V souladu s těmito předpisyjsme povinni dodíŽovat eiické normy
a naplánovat a provést přezkoumání hospodařeni tak, abychom získali omezenou jistotu' zda
hospodďení (územního celku) obec Ceské MeziŤičíje v souladu s hledisky přezkoumáni hospodaření
(víz bod III. této zpráry).



v. RÁMcovÝ RoZsAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkounání hospodaření územního celk.u byly použity postupy ke shromáždění

dostatečných a vhodných důkazních irrformací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menši než
u zakr'ký posk1trrjící přiňěřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odbomého

úsudku včeině \,Yhodn;cení rizik ýznamných (materiálnicb) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování
těchto rizik audi.or bere v ťlvahu vnitřní kontrolní systém územniho celku' Použité posfupy zahmují
výběrový způsob šetřeni a výmamnost (mateťialitu) jednot|iÚch skutečností'

označení všech dokladů ajiných mateťiálťl r}'užiqich při přezkoumáni hospodďení územního celkuje
uvedeno v samostatnó pří]oze, která je nedílnou součástí této zpráiy' v ránci přezkounání
hospodďení územního celku činil auditor i další koky a využi.'al i další infolmace' které nejsou

součásti tohoto omačení'

vI' ZÁvĚR ZPRÁ\Y o YYSLEDKU PREZKOUMANI
HOSPODARENI

A' vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě náni pťovedeného přezkoumáni hospodarenl územnjho cel],'u obec České Meziříčí jsme

zjistili skutečnosti, které nás ved1y k přesvědčeni, že pi€zkoumávané hospodaření není ve všech

\.ýznanných (mateťiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodďeni uvedenými v
bodě lII. této zprá}T'

B. vyjádření ohledně chyl' a nedostatků

Zákon č- 42ol20o4 Sb-, o přezkoumávání hospodaření územních samospÍávných celků a dobrovo]ných
svazkťl obcí, ve zněni po;dějších předpisů' stanoví' abychom ve zprávě uvedli závěr pod]e ustanovení

$ 10 odst. 2 pism. d) a odst. 3 cítovaného zákona. Toto ustanovení ryžadu.je, abychom \e s\é zpra\ě

o ýýsledku přezkoumání hospodařeni uvedli, zda při přezkoumání hospodďení byly zjištěny chyby
a nedostatký a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu najejich výmamnost (materialitu) ajejich
vztah k hospodařeni úZernniho celkujako celku.

Při přezkoumáni hospodařeuí úZemního celku obce České Meziříčí za rok 2015 byly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení $ l0, odst. 3, pismeno c) zríkona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání

hospodďení územních samosplávných celkťl a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšich

předpisů'

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v samostatné příloze B' která je nedilnou součástí této

zprá\Y o výsledku přezkoumání.

C. UpozorněDí na případná rizik.

Na základě zjištění podle Lrstanoveni $ l0 odst.2 pism' b) zákona č' 420/2004 sb.. o přezkoumávání

hospodďeni územních samosprávných celkťr a dobrovolných svazků obci, ve znění pozdějších

předpisri' upozorňujeme na následujíci případná rizika, která mohou mít negati\'ní dopad na

hospodďcni úzenrního cell..u v budoucnos|i:

Rízika nebyla identifi kována'



D. Podí| pohledlivek a záýazki| na rozpočtu rizernního celku a podíl zastaveného
majetku na c€lkovém majetku územního celku

vII. DALŠÍ INFoRMACE

stanovisko územního celku k návrhu zprá\T o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcich přezkoumáni hospodařeníje, v souladu s ustanovením $ 7 písm. c)
zit'ona č' 42012004 sb', i písenlné stanovisko obce k návrhu zpÍáv.v o q/sledku přezkoumání
hospodďení.

vyhotoveno dne 8. 6. 201ó

Auditorskí spol€čnost:
c.k. audit, s.ť'o.
osvědčení o zápisu čislo 392
zastolrpená:

odpovědný auditor:
MgŤ. Ing' Dagmar Ckistophová
osvědčení o zápisu číslo i6ó8

Jméno auditora. oprávnění č-
Podois ', ', 

i'  i l  , . , . .1
nil'hul,l '.i ' iÍl\
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jmeno auditor& opráVnéní č. .
ťoopls ]

V:il"l/,t ltrirtt
' ii

Podil Dohledávek na fozDočru
Vvmezenr pohledálek 185'ó77 Kč

B Vvmezení rozDočtovÝch Dřiimú 39'806'004 Kč
A/B*100% viDoČet Dodllu Dohleda\,ek na rozpoctu 0 .47  " "
Dlouhodobé pobledávl] k 31' 12' 2015 uzeňní celek ne\Ykazuje.

Podí| závazků n' rozDočtu
C Vvmezeni á\azků 1'926.541 Kč
B Vvmezení lozDočtovÝch Dříimů 39'806.004 Kč
c/B*100% VÝpočet podílu závazků na rczpočtu 4.90 %
Dlouhodobé závazkv k 3l. l2' 2015 činí stav 62.631.493 Kě.

Podíl zastsveného m etku Da celkovém maietku
D v\'mezmi zastaveného maietku 0Kč
E Vvmezeni maietkrL pro r vpočet ukazateIe 288'877.072 Kč
D/E*100% Výpočet podílu zastav€ného majetku na celkovém

maietku
0 0/a



Zpíáva projednána se statutámÍn oÍgánem územního celkndne .'.!..!.:.6:.2016

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva územního celku dno ..... ' '..' 201ó

Zpťáva předána statutámímu orgány1{!ll ^"...t.9...6...r0*

agnaÍ cbristop}iová,
svědčení o zápisu číslo 1668

í"ild,d'
. €Ř

5í7Ž l D' eéšre Mezihčí

g. MiLan Žd.árek,



PřílohY zĎřá}Y o r.ýsl€dku Dřezkoumáíí hosDodaření:

Příoha A Přehled pnívních předpisrl jejichž soulad s přezkoumávanýtn hospodařením auditol

Příloha B Příloha obsahujici detailní popis zjištěných chyb a nedostatků pod|e $ 10 odst' 3 písm'
c) zakola č. 420/2'004 Sb' a oznaóení dokladů ajiných mateIiálů, ze ktel'ých j ednottivá
zjíštění \ychéLztjí

stanovisko statutámího oÍgánu obce české Meziřičí dle poádavku ustanovení $ 7
písm. c) zákona ě. 42012004 sb'

Účemi závérka kerou woří rozvaha. v1Laz zisLu a Ztráty. pfi|oha

Finanční ýkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpoětu územních samosprávných
celki a dobrovolných svazků obcí)

oznaěení všech dokladů ajiných mateÍiálú lyužiqých při přezkoumání hospodaření

Příloba c

Příloha D

Příloha E

Příloha F



Příloha A

Přeb|ed přávních př€dpisů' s nimiž auditor u pŤezkoumávaného hospodař€ní ověří soulad

Pří provádění přezkoumání hospodďení auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícimi
práVnímj předpisy, popi' jejich rTblanými ustanovenimi:

- Zákonem é. 42'012004 sb', o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
doblovolných svazků obci, ve zněni pozdějšich předpisů,

- Vyh]áškorr ě' 14912009 sb., o způsobu, tennínech a rozsahrr údajů předkládaných pro
hodnocení plněni státního rozpočtu, rozpočtu stábích Íbndťl. rozpočtů územních
salnosprávných celků. ťozpočtťl dobrovolných sYazků obcí a rczpočtu Regionálních md
rcgionťl soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádi něktelá ustanovení zákona č'
218/2000 sb.' o řozpočtových pravidlech a o Změně někteqÍch souvisejicich zákonů
(rozpočtová pravid]a)' ve znění pozdějších předpisů,

- Zákonem é.25012000 sb'. o l.ozpočtových pmvid|ech územnich rozpočtů. ve arění pozdějších
předpisů. a souvisejícími pťováděcími právníni předpisy:

o Vyh]áškou č' 323/2002 Sb', o rozpoětové skladbě' ve znění pozdějšich předpisťr,

. Zákonem č' 5ó]/l991 sb', o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů' a soulisejícrmi
prcváděcími právními předpisy;

o vyh|áškou č' '110/2009 sb', ktelou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictli' ve znění pozdějších předpisů, pro něktelé lTbrané účetní
.jednotky,

o Vyhláškou č' ]83/2009 sb', o úěetních záznamech v technické |onně labraných
účet]rích j ednotek ajejich předávání do centrálního systému účetních informací stritu a
o poŽadavcich na technické a smíšené formy účetních záznamů (t€chnická vyhláška o
účetních zlíZnamech),

o Českými ťlčetními standardy pro některé vybrané účetní jednotlry. které vedou
účetnictví podle \Thlášky č' 410/2009 sb'.

. Zákonem č. 128/2000 sb', o obcich. ve znění pozdějších předpisťl.

' Zákonem č' 1371200ó sb'. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšich předpisů

. Zákonem č' 24312000 sb', o rozpočtovém určení Únosů něktených dani územnírn
samospťávným ce]kům a některym státnim |ondům (zákon o rozpočtovém určení dani), ve
znění pozdějších předpisů'

- Nařizením vlády č' 56'{/2006 sb', o platoÚch poměr€ch zaměstnanců ve veřejných slúžbách a
správě' ve znění pozdějšich předpisťr, provádějicí někteÉ ustanovcní zákona č' 26212006 Sb'.
zákoník práce' ve znění pozdějších předpisů.


