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Zprávanezávislého auditora o qísledku přezkoumání
hospodaření obce Myštic e za rok 2019
záknna č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
(podli
'^územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
1.

VŠEoBECNE INFoRMACE

Územně správní celek: Obec Myštice
lČo: o0zsts+z
Adresa sídla: Myštice 15, 388 01 Myštice
starosta: Tomáš koželuh
s,r,o,, v souladu s
Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT & CONSULTING,
územníchsamosprávných
ustanovením odst. 7 zákonač.42012004 Sb., o přezkoumání hospodaření
celků a dobrovolných svazků obcí a zákonaě 9312009 Sb., o auditorech.

Auditor odpovědný za přezkoumaní: Ing. Jana Rosenbaumová

.

úkonem byl pohovor se,starostou
Přezkoumání bylo zahájeno dne 9. 6.2020 v 8:00 hod. Prvním
a postupech a náďedných událostech Po datu
s cílem ziskatúdaje o unitrni.h kontrolních systémech
pomě- d,lu.hu Územního celku k Pruměru
sestavení účetnízávérky.posledním úkonem-bylo ověření
jeho příjmůza posleúí4 rozpoótové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
přezkoumání se starostou obce a
odpovědnost a poskytnutí předb éžnýchinfórÁací o qýsledku
finančníúčetní.
2.

pŘEDMĚr pŘnzKouMÁNí rrospounŘnNí

I zákona ě 42012004 Sb,,
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou podle ustanovení §2 odst.
podle zákona é, 25012000 Sb, o
údaje o ročnímhospodaření, tvořícísoučasi závěrečnéhoúčtu
předpisů, a to:
rozpočtových pravidiech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně operací týkajících se rozpočtoqfch prostředků,
bi ťrnančníoperace,-týkajícíse tvorby aužitípeněžníchfondů,
c) naklady a výnosy z podnikatelské činnosti,
na základě
d) peněžnícháperací, iyku.li.i.h se cizích a sdružených prostředků vYnakládaných
jinými
Právnickými
smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelk} nebo smlouvy mezi
nebo Szickými osobami,
e) peněžníop.ru.., týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předPisŮ o ÚČetnictvÍ,
a dalŠÍmiProstředkY
f)hospodaření a nakládání s prostředky póskytnutYmi i N*oarriho fondu
zě zal-taničíposkytnut}mi na zékladémezinarodních smluv,

a)

'

státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, obcí,
jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,

g) vyúčtovánía vypořádání finančníchváahů ke

/

předmětem přezkoumání
oblasti:

v souladu s ustanovením §2 odst. 2

zákona Č. 42012004 Sb. jsou dále

a)NakládáníahospodařenísmajetkemvevlastnictvíUC,.

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří UC,
c) zadávžníauskutečňováníveřejných zakázeks výjimkou ÚkonŮ a postuPŮ Přezkoumávaných
orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek a závazktt a nakládaní s nimi,
e) ručenízazávazkyjiných osob,
f)zastavování moviých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
é) zŤizovánívěcnýóh břemen k majetku ve vllastnictví ÚC,
ňj vedení účetnicivív souladu se zákonem č.563lt991 Sb., o účetnictví.

bj

3.

HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ rrospou,q,ŘENÍ

předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č.42012004 Sb. (viz bod2. této zPrávY) se
ověřuje z hlediska:
uj nodrZování povinností stanovených zvláštními předpisy,
bi souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
jejich
c) dodrženíújelu poskytnuté dotaci nebo návratné ťrnančnívýpomoci a Podmínek

použití,
d) vccné a formální správnosti dokladů o přezkoumávanych operacích.
právní předpisy použitépri prezt oumání hóspodaření pokqývajícívýše uvedená hlediska jsou
uveden} v příloze 1., která je nedílnou souěástí této zprávy,

4.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

a finanČních
Za hospodaření, které bylo předmětem pŤezkoumáni a za jeho zobrazení v ÚČetních
výkazech, je odpovědný statutarní orgán USC.
Ňaší flohóu je, na ,áutuae provediného přezkoumání, vydat zprávu o výsledku Přezkoumání
Sb. o auditorech ve
hospodaření. Írřezkoumání jsme provedli v- souladu se zákonem ě. 9312009
vYdanými
znéÁipozdějšíchpředpisů, auditoisk}m standardem ó.52 adalšími relevantními PředPisY
V souladu s těmito
Komorou auditorůčŘa s ustanov"ni-i §2, §3, a §10 zákona ě. 42012004 Sb.
a naplánovat a provést přezkoumání hosPodaření
předpisy jsme povinni dodržovat etické
"o*v
je v souladu s hlediskY Přezkoumání
iut , uuý.irom získati omezenou jistotu, zda hospodareni ÚC
hospodaření (vizbod 3. této zprávy).

5.

RÁMcovÝ RozsAH pRAcí

ZaíĚe|emvykonání přezkoumání hospodaření obce Myštice byly pouŽity PostuPY ke shromaŽdění
jsou sým rozsahem menŠÍneŽ u
dostatečnýcň u utodnych důkazníchlnformací.Tyto postupy
jeho odbomého
zakánky poskytující p"ři-ěř.no., jistotu a jsou uuáito.Órn aplikovany na zá,kladě
Při vYhodnocování
úsudku vletnĚ výhoďnocení rizik v} rnu^iy"h materiálních chyb a nedostatkŮ.
zallrnují
těchto rizik bere auditor v úvahu vnitřní kóntrolní systém obce Myštice . PouŽité PostuPY
výběroqi způsob šetření a vý znamnost j ednotlivých skutečností.

zÁvĚn zpnÁvy o vÝslnDKu pŘnzxounnÁNí HospoDAŘnNí
A.vyJÁDnpNí K HospopaŘgNí poDLE HLEDI5EK pŘpzrouvrÁNí 13oD r, rÉro

o.

ť

ZPRÁVY)

jsme nezjistili
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku
ve

není
žádnou skutečnost,'která by nás vedla k přesvědč.rrí,Ž. přezkoumávan_e hosPodaření
hosPodaření
přezkoumání
všech qýznamnýcú 1materiemi.n; ohledech v souladu s hledisky
uvedenými v bodě 3. této zprávy.

B. VYJÁDŘBNÍ OHLEDNĚ

CHYB A NEDOSTATKU

10 odst. 2 PÍ9m,
Zákoně.42012004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závér podle ustanovení §
zprávé o výsledku
d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanóvení vyžaduje, abychom ve své
zjiŠtěnY chYbY ,a
bylY
píezkoumání hospodaření uvedli, zda pŤi přezkoumání hospodaření
jejich ýznamnost (materialitu) a jejich
nedostatky a v ěem případně spočívaly,uiouěrohledu na
vztahk hospodaření územníhocelku jako celku.

při přezkoumání hospodaření obce Myštice za rok2019 nebyly zjiŠtěny chYbY

C.

a nedostatkY,

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nebyla identifikována.

D.

NA
PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁV eZrŮ NA ROZPOČTU A ZASTAVENEHO MAJETKU
CELKOVEM MAJETKU (§10

1

2
J

odst. 4. písm. b) zákona č.42012004 Sb.)

Ukazatel
Podíl pohledávek na příimech rozpočtu
PodíI závazki na příimech rozpočtu
Podíl zastaveného maietku na celkové4q rnqPfiu_

Komentař:
Dlouhodobé pohledávky celkem I(č
4
Dlouhodobé závazky celkem Kč
5

%
0,81

3,98
0

Kč
0

690843

E.

//

r

polaĚRu DLUHu úzpNnIíHocELKu

r povĚnu JEHo pŘílnaůza
POSLEDNÍ ČrvŘI Rozpočrovp RoKy poDLE pnÁvNíHo pŘplplsu
upRAvUJícíHonozpočrovou olpovĚnNosT

VYJÁDRENÍ

ZéŮ<on Č. 42012004 Sb. stanoví, abychom v našízptávě uvedli q/rok o tom, že dluh územního celku
nePřekroČil 60 % prŮměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtovéroky. V opačnémpřípadě jsme
povinni uvést, o kolik dluh územníhocelku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh ÚzemnÍho celku nepřekroči| 60 oÁ průměru jeho příjmů za poslední č§ři rozpočtové
rolry.

Datum vyhotovení zprávy: 9. 6.2020
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Auditorská společnost:
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Auditor:

AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění č.346

Ing. Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Přílohy:
Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření
Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly
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Přehled Právních PředPisŮo s nimř auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření:

o
o
o
.
o
.
.
'
o
o
o
o
o
o
o
o
C
o

Zákonč.42012004 Sb. ve zněnípozdějšíchpředpisů,
zákonem ě. 2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
zákonč.25012000 Sb, ve znénípozdějších předpisů,
vyhláškou č.32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě,
zákon č. 5631199I Sb. ve znénípozdějšíchpředpisů,
vyhláška č. 41012009 Sb, ve znění pozdějšíchpředpisů,
vyhláškač.38312009 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů,
ČeskéÚČetnístandardy pro některé účetníjednotký, které vedou účetnictvípodle vyhlášky
č.
41012009 sb,
vyhláškou č. 27012010 Sb., o inventari zaci majetku a závazki,
zékon č. 12812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
zákon Č. 13412016 Sb. o zadávání veřejný ch zakázek- ve znění pozdějšíchpředpisů,
vYhláŠkou Č. 22012013 Sb,, o požadavcíchna schvalování účetníchzávěrek někteých
vybraných účetníchj ednotek,
zákon č.24312000 Sb. ve zněnipozdějších předpisů,
zákon ě. 248/2000 Sb. ve znénípozdějšíchpředpisů,
naíizenívlády č, 56412006 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů,
zákonem ě. 32012001 Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některych zákonů
naŤÍzenímvládY Č. 56412006 Sb., o platových poměiech zaměstnanců ve veřejných
služách
a sPrávě, Provádějící některá ustanovení zákona ě, 26212006 Sb., zákoník piaČ", ve
znění
pozdějších předpisů.
naŤÍzenímvládY ě.33812019 Sb., o odměnách zavýkonfunkce členůmzastupitelstev.

stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

/

vnitřní směrnice
ÚČetnictví a oběh dokladů, návaznosti na rozpoče t, zadávániveřejných zakázek
Usnesení ze zastupitelstva
19.I2.20l8,2.1.,2Ll,,15.2.,223.,5.4.,I7.4.,26.6.,29,8.,30.10.,20.11. a18.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu
Návaznost na dlouhodobé závazky
Návrh rozpočtu
zveřejnění návrhu rozpočtu, schválení a rozpis rozpočtu ajeho dodržení
Rozpočtová opatření
RozpoČtové zmény schválené a provedené pověřeným starostou rozpočtovým opatřením číslo1 ť
l3. Ověřeníjejich zveřejnění a návaznost na Fin 2-I2 .
Inventury majetku a majetkových účtů
Kontrola zpŮsobu provedení fyzické inventury a doloženost účetníchzůstatkůvč. podrozvahoqých
účtů,ověření a odsouhlasení se stavem v Rozvaze.
Transfery přijaté
Oprava komunikace ve směru na Kostřatu
Tvorba a užitípeněžníchfondů
Fond oprav

Výběrová íízení

Oprava místníkomunikace Kostřata
Poskytnuté dotace a příspěvky
Smlouvy, dodrženípodmínek a jejich vyúčtování
Rozvaha
Soulad obsahu položek vykazovaných v Rozvaze v návaznosti na zůstatky účtův účetnictviana

poěátečnízůstatky,

Yýkazzisků aztrát

Obsah poloŽek, zaúčtovánípříjmů,nájmy a poplatky , obsah položek, kontrola obsahu vybraných
nákladoqých a výnosoqých účtů

Příloha

Dodrženíobsahu přílohy
Učetnídoklady

