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Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Myštic e za rok 2020
(podle zákona č, 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celktt a dobrovolných svazků obcí)

1. VŠEOBECNE rNroRvr.tcn

Územně správní celek: Obec Myštice
ICO:00251542
Adresasídla: Myštice 15, PSČ: 388 01
starostka: Tomaš koželuh

Přezkoumaní provedla auditorská společnost: AUDIT & CONSULTING, s,r.o. v souladu s
ustanovením odst. 7 zékona ě. 42012004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí a zékonač9312009 Sb., o auditorech.
Asistentka auditora: Ing. Martina Bělíková
Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jana Rosenbaumová.

Přezkoumání bylo zahájeno dne 3I.5.202I v 8:00 hod v místě sídla obce Myštice. Prvním úkonem
byl pohovor se starostou s cílem získat údaje o vnitřních kontrolních systémech a postupech a
následných událostech po datu sestavení účetní závérky. Posledním úkonem bylo ověření poměru
dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost a ukončeno projednráním qisledku přezkoumání se
starostou.

2. pŘnuuĚT pŘEzKouMÁNí HospoDAŘrní

Předmětem přezkoumaní hospodaření jsou podle ustanovení §2 odst. I zékona č 42012004 Sb,
Údaje o roěním hospodaření, tvořící součást závéreéného účtu podle zákona č. 25012000 Sb. o
rozpoČtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně operací fýkajících se rozpočtoqých prostředků,
b) finanční operace, tykajici se tvorby aužiti peněžních fondů,
c) naklady a výnosy z podnikatelské činnosti,
d) peněžních operací, fýkajících se cizích a sdružených prostředků vynakládaných na základé

smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky nebo smlouvy mezi jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,

e) peněŽní operace, tykající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
0 hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuťými z Národního ťondu a dalšími prostředky

ze zahrariěí poskytnutými na zékladě mezinarodních smluv,



g) vyúčtovaní a vypořádání finaněních vztahů ke státnímu rozpoětu, k rozpoětům krajů, obcí.
jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumaní v souladu s ustanovením §2 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb. jsou dále
oblasti:

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚC,
b) nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří ÚC,
c) zadávéní a uskutečňování veřejných zakázek s qýjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných

orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek azávazk:ů a nakládaní s nimi,
e) ručení zazávazkyjiných osob,
0 zastavování movitých a nemovit}ch věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizovéni věcných břemen k majetku ve vlastnictví ÚC,
h) vedení účetnictví v souladu se zákonem ě.56311991Sb., o účetnictví.

3. HLEDISKA pŘrzxounnÁNÍ HosPoDAŘnxÍ

Předmět přezkoumaní podle ustanovení §3 zákona č. 42012004 Sb, (viz bod 2. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:

a) Dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanění výpomoci a podmínek jejich

použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokqývající qýše uvedená hlediska jsou
uvedeny v příloze 1., která je nedílnou součástí této zptávy.

4. DEF,INOVÁNÍ oDPovĚoNosrr

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finaněních
výkazeclt, je odpovědný statutární orgán ÚSC.
Naší úlohou je, na základé provedeného přezkoumání, vydat zprávu o qýsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkoumání jsme provedli v souladu se zákonem é. 9312009 Sb. o auditorech ve
z.rĚni pozdějších předpisů, auditorslqým standardem ě.52 adalšími relevantními předpisy vydanými
Komorou auditoru CR a s ustanoveními §2, §3, a §10 zákona č. 42012004 Sb. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické nonny a naplánovat a provést přezkoumaní hospodaření
tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření ÚC je v souladu s hledisky přezkoumaní
hospodaření (viz bod 3, této zprávy).

5. nÁucorrý RozsAH pRAcí

Zaúéelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Myštice byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u
zaká;.lrq poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovany na základé jeho odborného
Úsudku vČetně vyhodnocení rizik vyznamných materiálních chyb a nedostatků. Při vyhodnocování
těchto rizik bere auditor v úvahu vnitřní kontrolní systém obce Myštice. Použité postupy zahrnují
vyběrov} způsob šetření a vý znamnost j ednotlivých skutečností.



6. zÁvĚnzpnÁvy o vÝslrDKu pŘBzrouvrÁNí HospoDAŘnní

a) Vyjádření k hospodaření podle hledisek přezkoumání (bod 3. této zprávy)

VeŠkeré úČetní doklady, dokumenty, smlouvy a ostatní informace, které byly předmětem
naŠeho přezkoumáváníjsme posuzovali podle hledisek uvedených v bodě 3. této zprávy a
nezjistili jsme Žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení,že by hospodaření obce
Myštice nebylo ve všech významných ohledech v souladu s těmito hledislry.

b) Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření obce Myštice za rok2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c) Upozornění na případnárizika

Nebyla identifikovrina.

d) Podíl pohledávek azávazkina rozpočtu azastaveného majetku na celkovém majetku (§10 odst,
4. písm. b) zákona ě.42012004 Sb,)

Podíl pohledávek na příjmech rozpočtu 0,4 Yo
PodíI závazků na příjmech rozpočtu 3,8 Yo

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0

Dlouhodobé pohledávky celkem 0 Kč
Dlouhodobé závazky celkem 665835 Kč

e) Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čťyři rozpočtové
roky

Zélkon č. 42012004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávé uvedli v}rok o tom, že dluh územního celku
nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme
povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil pruměr jeho příjmů.



Dluh lizemního celku nepřekročil 60 oÁ průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové
roky.

Datum vyhotovení zprávy: 3L5.202t
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Auditor:
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oprávnění KAČR č. 2081

PříIohy:
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 předpisů. s nimř auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření:

- Zél<oně. 42012004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákonemč.2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákon é.25012000 Sb. ve znéni pozdějších předpisů,
- vyhláškouč.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- zékonč.5631199I Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškač.41012009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškač.38312009 Sb. ve znéni pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro někíeré účetníjednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.

410/2009 Sb,
- vyhláškou č. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazki,
- zěů<onč.12812000 Sb. ve znéni pozdějších předpisů,
- zžkoně.13412016 Sb. o zadávaní veřejnýchzakázek- ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškoltč,22012013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek někteqých

vybraných účetních j ednotek,
- zákoně.24312000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zikoně.24812000 Sb. ve znéni pozdějších předpisů,
- naŤizení vlády é. 56412006 Sb. ve zněni pozdějších předpisů,
- zákonemč.3201200l Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů,
- nařizením vlády ó. 56412006 Sb., o plato,,ných poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a

správě, provádějící některá ustanovení zákona ě. 26212006 Sb., zákonik ptáce, ve znéní
pozdějších předpisů.

- nařizením vlády é.33812019 Sb., o odměnách za uýkon funkce členům zastupitelstev.



§tručnÝ přehled dokladů a dokumentů. které bvlv předmětem kontrolv

vnitřní směrnice
Usnesení ze za§tupitelstva
ze dne t8.I2.20l9, 1 6. 3., l 3 . 5.,I9 .5 .,5 .7 .,l 0 .9 .,23 .I L,l 6.122020
Střednědobý výhled rozpočtu
Zveřejnění návrhu, schválení zveřejnění schváleného SVR
Návaznost na dlouhodobé závazJ<y

Návrh rozpočtu
Zveřejnění náwhu rozpoětu, schválení a rozpis rozpočfu a jeho dodržení
Rozpočtová opatření
Průběžně schvalovaná RO 1 až RO 13

Návaznost naFin2-12
Inventury majetku a majetkových účtů
Kontrola způsobu provedení fyzické inventury a doloženost účetních zůstatků vč. podrozvahových
účtů
Hospodaření s majetkem
Prodej pozemků _ kupní smlouvy _ zveřejňováni zátrnéŇ a schvalovánív ZO
Dotace
Volby do zastupitelstva a Senátu
Výběrové íízení na dodavatele stavby
Rekonstrukce komunikace na parc. č.1l28,naparc. ě. 1144 kú. Vahlovice
Vybavení KD v Myšticích
Rozvaha
Návaznost na účetnictví anapočáteční zůstatky, obsatr položek
Yýkazzisků aztrát
Obsah položek, zaúětovánípříjmů, nájmy a poplatky, obsah položek, kontrola obsahu vybraných
nakladových a qýnosovlch účtů
Přfloha
Dodržení obsahu přílohy
Poskytnuté dotace a příspěvky
Smlouvy, dodržení podmínek a jejich vyúčtovaní
účetní doklady
Přijaté faktury od 20-001-00001 do 50, od 141 do 185, pokladní doklady od 20-701-00321 do 371,

vydané faktury od 20-002-0001 do 18, smlouvy a další dokumenty.


