CKT
Zprána o qýsledkupřezkoumáníhospodaření

předpisů,
Podle zikona č'93/2009sb', o auditoťech
a o změněněkteqichzákonů'v€ zněnípozdějších
č.52, dalšíchrelevanhíchpředpisůlydaných Komorou auditolůČeske
auditorského
standaŤdu
ťepubliky, podle ustanoveníŠ42 ziLkoÍ\aě. 128/2000 sb', o obcích (obecní ziizení), ye znéni
předpisůa podle ustanovení
hospodďení
pozdějších
s 10 Zákonač.420/2004sb., o přezkoumávání
předpisů(dáe jen
svazkůobcí've zněnípozdějších
územních
samosprávných
celkůa dobťovolných
zákonč.42012004
sb')

pro územnísamosprávnýcelek

Obec CeskéMeziříČí
za obdobíod 1. 1. 2015do 31' 12.2015

(oňen.kého41
516 0r Rychnovn.d Ktrěžnou'
e.ma] info@ckfunova kance|arcz. WW. ckdanovakance ár*
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KEského soudu

c.k audt s Lo
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549 01 NovéMěSlÓ nád Motujl.Komenského
te|.:49]47o3]5
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I. VŠEoBECNÉNFoRMACE
celek',):
celku (dál€ jen ,,úzernúí
samosprávného
slatutáŤníořgán úzernního
Ins' Milan Žďárek. starosta
Bož€ n y Němcové61
Meziříčí'
5 ř 71 České
IČo002748t0
Auditor:
o zápisučíslo392
c.k' audit,s.I.o',osvědčení
o zápisučíslo1668
christophová,
osvědčení
M$'
Ing.
Dagmar
auditor:
41
nad
Kněžnou,
Komenského
516 0l Rychnov
ICO: 46504028
D|Č:CZ465o4o28
hospodařeníúzemnihocelku:
Jménaosob provádějícíchpřezkoumrání
Christophová
Mgr' Ing. Dagnal
hospodďeníúzemíihocelku:
se na přezkoumání
Dalšíosobypodílející
lns' Michaela Zahálková
N;děždazemanová, Ing. Lucie Nová (Melšová)
vymez€ n í pravoÚrociauditora k přovedenípřezkoumáníhospodařeníúzemního-c€ | ku:
celku obec ceské
spoleěnostprovedla přezkoumáníhospodařeníúzemrrího
Auditor/arráitorská
sb.'
ustanovením
s 2 písřd. b)
Meziříči v souladu s ustanoveníms 4 odst. 7 zákona é. 42012004
předpisů.
zákonů,ve Zrěnípozdějších
a o zÚ]ěněněkter'ých
zíkonač.93/2009sb., o auditorech
Místopřezkournání:
celku' provozovny auditora
síďo územního
M€ z iřiči provedeno:
období,ve kterémbylo př€ z koumáni hospodařeniobce České
- Dílčí
proběhlodne21.12.20)'5
piezkoumání
hospodařeni
- závěíečné
přezkoumániproběhlov obdobíod ',.2.2016 8'6,20]'6
ukončení přezkoumání hospodaření územního celku
Určeni zahájeíí a
auditorem/auditorskouspolečností:
- označeníprvní činnostiauditora, kterou by|a oyěíoyacízaktr,zkazahájena a den provedení
a 21.12'20|5 sezntÍneníse s usnesenímizastupitelsťvaobce
- označeníposlední činnosti auditora na ověřovací zakázce píedcbázqíci lryhotovení zprávy
a den provedení
přezkoumáníúčetní
závěrky _ dne 8. 6' 20ló
o ZávěIečné

II.PŘEDMňT PŘEZKOUMÁNÍrrospon.AŘBNÍ
Předmětempřezkoumáníjsoupodle ustanovení
s 2 odst. 1 zíkonaě. 420/2004sb.' údaj€ o ročnim
účfupodle $ 17 odst' 2 a 3 zákona č' 250/2000Sb.,
hospodďení,tvořícísoučástzávěrečného
předpisů,
a to:
ve zněnípozdějších
rozpočtů,
pravídlech
územních
o rozpočtoÚch
peněŽních
operací,
včetně
a) plnění příjmůa výda.jůrozpočtu
ýkajícich se rozpočtoq'ch
prostředků'
peněžních
fondů,
operace'qikajícíse tvořbya použití
D) finanční
celku,
činnosti
územního
c) nákladya Únosy podnikatelské
na základěsmlouvymezi
přostř€ d kůvynakládaných
{t) peněžnioperace,ýkajicí se sdruŽených

dvěmanebo Ýíceúzemními
celky, anebona základě smlouvy s jinými právnickýminebo
fyzickýmiosobami,
e) finančni
operace'qikajícíse cizich zdrojůve smysluprávníchpředpisůo účetnictví,
prostředky
z Národníhofondua s dalšími
hospodaření
a nakládánís prostředkyposk}tnutýmí
D
posrytnuqimi
ze zahraničí
na základěmezi árodnichsnrluv,
křajů,
a vypořádánífinančníchvztahůke státnímurozpočtu.k rozpočtům
c) vyúčtování
k Íozpočtům
obcí,kjiným ťozpočtům,
ke státním
fondůma k dalšimosobám.
Předmětempřezkoumání
v souladus ustanovením
$ 2 odst.2 Zákonač'420/2004sb' jsou dále oblasti:
a) nakládánía hospodařeni
úz€ m niho celku,
s majetkemve vlastnictví
celek,
b) nakládánía hospodařeni
s majetkemstátu's nínžhospodaříúzemní
přezkoumaných
úkonůa postupů
c\ zadáýánia uskutečňování
veřejnýchzakázek,s r,1ýjimkou
sb., o veřejnýchzakázkách.ve zněnipozdějších
orgánemdohledupodlezákonač.13712006
předpisů,
stavpohledáveka závazkůa nakládríní
s nimi,
ručení
za závazky|yzickýcha prámickýchosob,
movitýcha nemovitychvěci ve prospěchtřetíchosob,
0 zastavování
ziizování věcných břemenk majetkuúzemního
ce1l:u,
úóetnictví
vedené
územnim
celken.

III. HLEDISKAPREZKOUMANIHOSPODARENI
podleustanovení
Předmětpřezkoumání
$ 3 zákonač'420/2004sb- (viz bod Il' tétozprávy)se ověřuje
z hlediskal
a)
b)
c)
d)

povinnos!í
dodrŽování
sianovených
zvláštnimiprávnímipředpisy'
prostředkyve srovnánis lozpočtem.
souladuhospodařenis finančními
posk}tnuté
finanční
dodržení
účelu
dotacenebonávratné
Úpomoci a podminekjejichpoužiti,
věcnéa formálnísprávnostidokladůo přezkoumávanýchopeÍacích'

pok{ývající
při přezkounáníhospodaření
PrávnípředpisypouŽité
Úše uvedenáhlediskajsouuvedeoy
je
součásti
Iéto/prá\f'
v pii o/e {. krerá nediInou

IV.

DEFINOVANI ODPOVEDNOSTI

á finánčních
kteréby|o předmětempřezkoumánía za jeho zobrazenív účetních
Za hospodaření.
(územní
ceské
Meziříčí'
orgán
celek)obce
výkazech.jeodpovědnýstatutímí
přezkoumáníhospodďeni, \rydatzprávu o výsledku
Naší il1ohouje, na základě provedeného
jsme provedliv souladuse zákonemč'93/2009
přezkoumánihospodďení'Přezkoumánihospodaření
pozdějších
piedpisů'auditorským
ve
Žněni
standardem
o
auditorech
a
o
změně
někteďch
zákonů,
Sb',
předpisy
s
č' 52 a dalšimirelevantními
rydanýmiKomorouauditorůceskérepublikya ustanoveníIi
eiickénormy
€ 2. 3 a l0 zákonač.420/2004sb' V souladus těmitopředpisyjsmepovinnidodíŽovat
a naplánovata provéstpřezkoumáníhospodařenitak, abychom získali omezenoujistotu' zda
v souladus hlediskypřezkoumánihospodaření
celku)obec CeskéMeziŤičíje
hospodďení(územního
(vízbod III.tétozpráry).

v. RÁMcovÝ RoZsAH PRACÍ
celk.ubyly použitypostupyke shromáždění
územního
vykonánípřezkounáníhospodaření
Za účelem
jsou svým rozsahemmenši než
postupy
Tyto
irrformací.
důkazních
a vhodných
dostatečných
jsou
jistotu
na základějeho odbomého
aplikovány
auditorem
přiňěřenou
a
u zakr'ký posk1trrjící
Při vyhodnocování
(materiálnicb)
chyb
a
nedostatků.
rizik ýznamných
úsudkuvčeině\,Yhodn;cení
posfupyzahmují
těchtorizik audi.orberev ťlvahuvnitřníkontrolnísystémúzemnihocelku' Použité
jednot|iÚch skutečností'
výběrovýzpůsobšetřenia výmamnost(mateťialitu)
celkuje
r}'užiqichpři přezkoumánihospodďeníúzemního
všechdokladůajiných mateťiálťl
označení
přezkounání
je
v
ránci
této
zpráiy'
součástí
nedílnou
uvedeno v samostatnópří]oze,která
celku činilauditori dalšíkoky a využi.'ali dalšíinfolmace'kterénejsou
hospodďeníúzemního
tohotoomačení'
součásti

vI' ZÁvĚR

ZPRÁ\Y

o

YYSLEDKU

PREZKOUMANI

HOSPODARENI

A' vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
jsme
Meziříčí
cel],'uobec České
přezkoumánihospodarenlúzemnjho
Na základěnáni pťovedeného
není
ve
všech
hospodaření
pi€
z
koumávané
že
kterénás ved1yk přesvědčeni,
zjistili skutečnosti,
ohledechv souladus hledisky přezkoumáníhospodďeniuvedenýmiv
\.ýznanných(mateťiálních)
bodělII.tétozprá}T'
B. vyjádření ohledně chyl' a nedostatků
celkůa dobrovo]ných
samospÍávných
územních
hospodaření
Zákon č-42ol20o4Sb-,o přezkoumávání
pod]eustanovení
uvedli
závěr
ve
zprávě
abychom
po;dějších
předpisů'
stanoví'
obcí,ve zněni
svazkťl
\e s\ézpra\ě
abychom
ryžadu.je,
ustanovení
zákona.
Toto
$ 10 odst.2 pism.d) a odst.3 cítovaného
zjištěny
chyby
byly
při
přezkoumání
hospodďení
o ýýsledkupřezkoumáníhospodařeniuvedli, zda
(materialitu)
ajejich
a to bez ohledunajejich výmamnost
a v čempřípadněspočívaly,
a nedostatký
celku.
celkujako
úZernniho
k
hospodařeni
vztah
za rok 2015byly zjištěnychyby a
Meziříčí
celku obce České
úZemního
Při přezkoumánihospodařeuí
č.
420/2004Sb.,o přezkoumávání
pismeno
c)
zríkona
v ustanovení
uvedené
nedostatky
$ l0, odst.3,
hospodďeníúzemníchsamosplávnýchcelkťla dobrovolnýchsvazkůobcí,ve zněni pozdějšich
předpisů'
této
je uvedenv samostatné
přílozeB' kteráje nedilnousoučástí
chyb a nedostatků
Popis zjištěných
zprá\Yo výsledkupřezkoumání.
C. UpozorněDí na případná rizik.
podleLrstanoveni
Na základězjištění
$ l0 odst.2 pism' b) zákonač'420/2004sb.. o přezkoumávání
hospodďeni územníchsamosprávnýchcelkťra dobrovolnýchsvazkůobci, ve znění pozdějších
předpisri' upozorňujemena následujícipřípadnárizika, která mohou mít negati\'nídopad na
cell..uv budoucnos|i:
hospodďcniúzenrního
Rízikanebylaidentifikována'

D. Podí|pohledliveka záýazki| na rozpočturizernníhocelku a podíl zastaveného
celku
majetku na c€ l kovém majetku územního
Podil Dohledávek na fozDočru

Vvmezenrpohledálek
B
VvmezenírozDočtovÝch
Dřiimú
A/B*100%
viDoČetDodlluDohleda\,ek
na rozpoctu
Dlouhodobépobledávl] k 31' 12' 2015 uzeňní celekne\Ykazuje.

185'ó77Kč

39'806'004
Kč
0 . 4 7" "

Podí|závazkůn' rozDočtu
Vvmezeniá\azků
C
B
Vvmezení lozDočtovÝchDříimů
podíluzávazkůna rczpočtu
VÝpočet
c/B*100%
Dlouhodobézávazkv k 3l. l2' 2015 činístav62.631.493Kě.
m etku Da celkovémmaietku
Podílzastsveného
maietku
D
v\'mezmi zastaveného
pro
r
Vvmezeni
maietkrL
E
vpočetukazateIe
Výpočetpodílu zastav€ n éhomajetku na celkovém
D/E*100%
maietku

1'926.541
Kč

39'806.004
Kč
4.90 %

vII. DALŠÍINFoRMACE
stanovisko územníhocelku k návrhu zprá\T o výsledku přezkoumání hospodaření
v souladus ustanovením
Přílohoutétozprávyo výsledcichpřezkoumánihospodařeníje,
$ 7 písm.c)
q/sledku
přezkoumání
zit'ona č' 42012004sb', i písenlnéstanoviskoobce k návrhu zpÍáv.vo
hospodďení.

vyhotovenodne 8. 6. 201ó

Auditorskí spol€ č nost:
c.k. audit,s.ť'o.
o zápisučislo392
osvědčení
zastolrpená:

odpovědný auditor:
MgŤ.Ing' Dagmar Ckistophová
osvědčení
o zápisučísloi6ó8

čJménoauditora.oprávnění
',
',
Podois
'

jmenoauditor&
č. .
opráVnéní
ťoopls
]

il
,.,..1
nil'hul,l '.i'iÍl\
rl

i

'ii

V:il"l/,tltrirtt

0Kč

Kč
288'877.072

0 0/a

územního
celkndne.'.!..!.:.6:.2016
se statutámÍn
oÍgánem
Zpíávaprojednána
územního
celkudno ..... ' '..' 201ó
výboremzastupitelstva
Zprávaprojednánas Finančním

^"...t.9...6...r0*

í"ild,d'

Zpťávapředána statutámímuorgány1{!ll

.€ Ř

agnaÍ cbristop}iová,
svědčení
o zápisučíslo1668

Mezihčí
5í7Žl D'eéšre
g. MiLanŽd.árek,

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

Přehled pnívníchpředpisrl jejichž soulad s přezkoumávanýtn hospodařenímauditol

Příloha B

Příloha obsahujici detailnípopis zjištěnýchchyb a nedostatkůpod|e$ 10 odst' 3 písm'
c) zakola č.420/2'004Sb' a oznaóenídokladůajiných mateIiálů,ze ktel'ýchj ednottivá
zjíštění
\ychéLztjí

Přílobac

stanovisko statutámíhooÍgánuobce českéMeziřičí dle poádavku ustanovení$ 7
písm.c) zákonaě. 42012004sb'

PřílohaD

Účemizávérkakerou wořírozvaha.v1LazzisLu a Ztráty.pfi|oha

Příloha E

Finančníýkaz (přehled pro hodnoceníplnění rozpoětu územníchsamosprávných
celki a dobrovolnýchsvazkůobcí)

Příloha F

oznaěenívšechdokladůajiných mateÍiálúlyužiqýchpři přezkoumáníhospodaření

PřílohaA
hospodař€ n í ověřísoulad
Přeb|edpřávníchpř€ d pisů' s nimižauditor u pŤezkoumávaného
přezkoumání
nejméně
s následujícimi
Pří provádění
hospodďeníauditorposuzujesouladhospodaření
předpisy,popi'jejich rTblanýmiustanovenimi:
práVnímj
-

Zákonemé. 42'012004
sb', o přezkoumávání
hospodaření
územních
samosprávných
celkůa
předpisů,
doblovolnýchsvazkůobci,ve zněnipozdějšich

-

Vyh]áškorrě' 14912009sb., o způsobu,tennínecha rozsahrrúdajůpředkládanýchpro
hodnocení plněni státního rozpočtu,rozpočtu stábích Íbndťl.rozpočtůúzemních
salnosprávnýchcelků.ťozpočtťl
dobrovolnýchsYazkůobcí a rczpočtuRegionálníchmd
předpisů,
kteráprovádiněkteláustanovení
zákonač'
rcgionťlsoudržnosti,
ve zněnípozdějších
pravidlech
218/2000 sb.' o řozpočtových
a o Změně někteqÍchsouvisejicichzákonů
(rozpočtová
pravid]a)'ve zněnípozdějších
předpisů,

-

pmvid|echúzemnich
rozpočtů.
ve arěnípozdějších
Zákonemé.25012000
sb'. o l.ozpočtových
předpisů.
pťováděcími
právnínipředpisy:
a souvisejícími
předpisťr,
skladbě've zněnípozdějšich
o Vyh]áškouč'323/2002Sb',o rozpoětové

.

předpisů'
ve zněnípozdějších
a soulisejícrmi
Zákonemč' 5ó]/l991 sb', o účetnictví,
prcváděcímiprávnímipředpisy;
zákona č.
o vyh|áškou č' '110/2009sb', ktelou se provádějíněkterá ustanovení
předpisů,
pro něktelélTbranéúčetní
ve zněnípozdějších
563/1991Sb.,o účetnictli'
.jednotky,
záznamechv technické|onně labraných
o Vyhláškouč' ]83/2009 sb', o úěetních
j
předávání
informací
ednotek
ajejich
do
centrálního
systému
účetních
stritua
účet]rích
(t€
c
hnická
formy účetních
záznamů
vyhláškao
o poŽadavcich
na technické
a smíšené
zlíZnamech),
účetních
jednotlry.kterévedou
o Českýmiťlčetními
standardypro některévybranéúčetní
podle\Thláškyč'410/2009sb'.
účetnictví

.

předpisťl.
Zákonemč.128/2000sb', o obcich.ve zněnípozdějších

'

předpisů
Zákonemč' 1371200ó
sb'. o veřejnýchzakázkách,ve zněnípozdějšich

.

určeníÚnosů něktenýchdani územnírn
Zákonem č' 24312000sb', o rozpočtovém
určení
dani),ve
samospťávným
ce]kůma některymstátnim|ondům(zákon o rozpočtovém
předpisů'
zněnípozdějších

-

ve veřejnýchslúžbách
a
Nařizenímvlády č'56'{/2006
sb', o platoÚch poměr€ c h zaměstnanců
předpisťr,
provádějicí
někteÉustanovcní
zákonač'26212006Sb'.
správě've zněnípozdějšich
předpisů.
zákoníkpráce've zněnípozdějších

