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Zpráva nezávislého auditora o qýsledku přezkoumání
hospodaření obce Myštic e za rok 202I
(podle zákona č. 420/2004 Sb.,

přezkoumání hospodaření
úzelnníchsamosprávných celků a dobrovolných svazlai obcí)
o

1. VŠEOBECNE rNronlvmcp
ÚTzemně správní celek: Obec lVíyštice

ICO:00251_542
Adresa sídla: Myštice 15, 388 01 Myštice
starosta: Tonnáš koželuh

Přezkoumáni provedla auditorská společnost: AUDIT & CONSULTING, s.f.o., v souladu s
ustanovením odst. 7 zálkt>na ó. 42a2a04 Sb., o přezkoumání lrospodaření územníchsamosprávných
celků a deibrovolných svazků obcí a zákona ě %naa9 Sb., o auditorech,

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jana Rosenbaumová

.

Přezkoumání bylo zahájeno dne Il. 5.2a22 v 8:00 hotl v rnístě sídla obce a ukončeno předběžným
projednáním výsledku přezkoumání se starostou a finančníúěetní.

2. pŘnnnnĚT pŘEzKouMÁNí HospoI}AŘBNí
Předmětem přezkournání hospodaření isou podle ustanovení §2 odst. 1 ziákona č 420/2004 Sb.,
údaje o ročnímhospodaření, tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle zákona č.250.2a00 Sb. o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšich přeilpisů, a to:

a) Plněnr příjmůa výdajů rozpočtu včetně operací týkajícíchse rozpočtových prostředků,
b) finančníoperace, týkajíci se tvorby aužítípeněžnieh fondů"

c)

d)
e)

0

g)

naklady a výnosy z podnika{elské činneisti,
peněžních operací, týkajícíchse cizích a sdruženýc}r prostředků vynakládaných na ziákladě
smlouly mezi dvěrna nebo více územnímicelky nebo smlouvy mezi jilrými právnickymi
nebo fuzickými osobami,
peněžní operace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnietví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky
z,e zahraničíptrskytnutými na základě meziruírodníchsmluv,
vy. rčtování a vypořádáni ťrnančníchváairů ke státnírnu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, obcí,
jiným rozpočtůrn,ke státnínr fiondům a k dalšímosobárn.

Fředmětem přezkournání v souiadu s ustanovením §2 odst. 2 ziíkona č. 42al20a4 Sb. jsou dále
oblasti:
a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚC,
b) nakládrání a hospodaření s rrrajetkem státu, s nírnžhcrspodaří ťlC,
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postupů přezkoumávaných
zadávání a uskutečňovaní veřejných zakázek s v,ýjimkotr úkoru) a
orgánem dohledu pcrdle zvláštniho právního předpisu,
d) stďv pohlerlávek azávazktta nakládrání s nimi,
e} rričenízazávazkyjiných osob,
za§tavování rnovit}ch a nernoviqých věeí ve pr9spěc_!ťetích osob,
g) ďizovaní věcných břemen k majetku ve vlastnictví UC,
ňj vederu účet*icwiv souladu se zákonern č. 56311991 Sb", o účetnictví,

c)

s

3" I{LnDI§KA pŘnzrouMÁNÍ HOSP(}DAŘ§NÍ
předmět přezkoumrání podls rlstánotr§ní §3 zákona č. 42anfť'4 Sb- (viz bod 2. této zPrávY) se
ověřuje z hlediska:
ai oodrzování povinn'stí stan§vených zvlášforírni předpisy,
b; souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve §ro.t/nání s rozpočtem,
jejich
dodrz".rí ú$elu poslqltr"ruté dotace nebo náwatné finančníqýpomoci a Podmínek
"! použití,
di věcné a ťormální sprál,rnosti dokladů o přezkournávaných operacích,
právní předpisy pouátó při přezkournáni hospodaření pokqivající výŠewedená hlediska jsou
uvedený v příloze 1., která je nedílnou součástí éta zprávy,

4. D§F,INOYÁNÍ ODPovĚDNosTI
a ťrnanČních
Za hospodaření, které bylo předmětem pŤezkoumání a za jeho zobrazení v ÚČetních
výkazech, je odpovědn;ý statufiírni orgián USC,
proveďeného přezkournrfud, vydat zprávu o rýsledku Pře*oumání
Našíúlohou je, na
"ut*uce
Sb. o autlitorech ve
hospodaření. Ťrrexou*ání jsme provedtri v souladu se zákonenn ě" %Daag
vYdanými
me*pozdějšich předpisů, áu*itŇtym standardem č. 52 a dalšírnirelevantními PředPisY
V souladu s těrnito
Komorou atrditoru čá * , ustanovŇmi §2, §3, a §trO aákona č" 420/2004 Sb.
hosPodaření
přezkoumání
předpisy jsme povinni dodržovat etické oor*y a napliánovat a provést
t*, uuý.íro* získa]i orngzenou jistotu, zda hospodaření ÚC je v souladu s hlediskY Přezkoumání
hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. nÁnncorrf RozsAI{ pRAcí
postuPY ke shrr:rnáŽdění
Za účelemvytonání přezkoumání }rospcldař*ni obce Myštice byly pouŽi§
jsou svým rozsahem nrenŠÍneŽ u
dostatečnýct a ut,y1rrych důkazn{ch intorrnací. T3,tcr postupy
na základě jeho odbornéhc
zakuu,ky poskytnjící ýiměřenou .listotu a jsorr auditorern aplikovány
nedostatkŮ. Při vYhcrdnocování
úsudku včetnšlyhcldnoceni rizik význarnrr;ich nrateriálnich chyb a
PouŽité PostuPY zahnrují
MYŠtice.
obce
těehto rizik bere auditor v úvahr vnitřrií kclrxro}ní systém
qýběrový způsob šetření a vý-znamnast jednotlir.ých skrrtečností.
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ó. zÁvĚn zpRÁvy o vÝ§LEDKu pŘnzxouMÁNi Ho§poDAŘnNí
A,

Vyjádřerrí k hospodař,ení podle hiedisek pře;4<oumání (bod 3. této zprávy}

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření rfrzemnfto celku jsme nezjistili

Žádnou skutečnost, která by nás vedla k přewědčcní, že přezkoumávané hospodaření není ve
vŠech významných (maúeriátních) obledech v souladu s htedisky přezkorrmání hospodařcní
uvedenými v bodě 3. této zprávy.

B.

Vyjádření ohledně chyb

a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření obce Myštice za rok

C.

2021, aebyly

zjištěny chyby a nedosúatky.

[Jpozorněď na případná ňztka

Nebyla identiíikovrina.

D. Podíl pohledávek azávazkůna rozpočtu a zastaveného majetku
4. písnn. b) zákona č. 42012004 Sb.)

Pod.íl pohledávek na příjmech rozpočtu

Podíl závazků na příjmech rozpočtu
Podíl zastaveného nrajetku na celkovérn majetku
Dlouhodobé pohledávky ceikern
Dlouhodob é záv azky celkem

rvww.auditac.cz
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E.

Vyjádření k poměru dluhu územníhocelku k poměru jeho příjmŮ za poslední ČtYři rozP0Čtové
roky

Zákonč.4202aa4 Sb. stanoví, abychom vnašízptáyé uvedli oýok o tom,

Že dluh Územního
roky. V oPaČném
rozpoČtové
jeho
poslední
Čtyři
příjmů za
celku nepřekročil 60 % průměru
jeho
PříjmŮ.
případě_isme povinni uvést, o kolik dluh uzemního celku překročil prurněr

Dluh rizemního celku nepřekročil 60 % průměru jeho pffjmŮ za poslední ČtYři rozPoČtové
roky

oPR7i

Datum vyhotoveni zptálry: \2. 5- 2022

o'

B@

Y

o

L

Auditor:

Auditorská společnost:

AUDIT & CONSULTING,
oprávnění ó.346

tr"

s.r.cl"

Přílohy:
pře6eá právních pře<lpisů, s nimiž auditor

Ing. Jana Rosenbaurnová
oprávnění č, 2CI81

ověřitr soulad u přezkournávaného hospodaření

Stručný přehled dokladů a dokumentu, které byly předmětem kontroly

Zptávabyla projednána se zástupcern ÚSC ane U.5.2022

oBEC

388 01 Blatná

Zprávabyla doruěena dne
,'l?,5 , U

iU
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Přehle_d právních přcdpisů. s
§oulad
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o
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o

nimř auditol u

nřezkoumávaného hosp,odaření ověřil

Zélkon ě. 420.2a04 Sb., o přezkournávání hospodaření úzenrních samospťávných cetrků a
dobrovolných svazků obcí,
vyhláška č" 51201,4 §b", o způsobu, termínech a rCIzsahu {rdajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočili statních fondů, rozpočtir územníchsamosprávných celkŮ,
rozpočtůdobrovolný"ch svazků obcí a rozpočtu Regiorrálních rad regionŮ soudržnosti, která
provád.í některá ustanovení zákona č. 21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
,r+t t*.Y"n souvisejících zákonů (roz-počtová pravidla), ve znění pozdějšíchpředpisŮ,
zákon ě. TDafi §b., o pravidlech rozpočtovéodpelvědnosti,

zákonč" 891201,2 Stl., občanský zái<.oník,
ziákon g}l2a][ sb., o obchodních §pciečnostech a družstvech (zákon o obchodních
kcrrporacích),
ziikon č. 25a2aa0 Sb", o rczpočtových pravidleclr územních rozpočtů,a souvisejícími
prováděcími právnírni předpisy:
vyhláška č. 323Da02 Sb., 0 rozpočtovéskladbě,
zákonč, 563/1991 Sb., o účetnictví,a souvisejícimi prováděcími právnírrii předpisy:
vyhláška ť. 4|0l20CI9 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ziákona č. 56311991 §b", o
účetnictví.ve znění pozdějšíclr předpisů, pro některé vybrané účetnÍ.jednotky,
vyhláška č. 383l2CI09 Sb,, o účetníchzfunamech v technické formě rrybraných účetních
iedriotek a jejich předávání do centrálního systému účstníchinformací státu a o poŽadavcích
na technické a smíšenéíbrmy účetníchzžnnamů (technická ryhláška o Účetníeh
záznamech),
vyhtáškač"2V{Jl2atr0 Sb., tr inventarizaci majetku azávazk&,
lyhláška č. 22012013 Sb". o požadavcích na sclrvalováni účetníchávěrek někter;ých
vybrarrých ťrčetních.i ednote§
českéúčetnístandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle
vyhlášky č" 410/2009 Sb.,
zákon č, 128l2CI00 Sb., o obcích,
zákon ě.1,3412016 Sb,, o zadávrtni veřejných zakázek,
ziikon č.320naal Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteqfch zákonŮ,
zákon č.340120]15 o registru smluv,
nařízeni vlády č.34t!2aT7 Sb., o platových porněrech zaměstnanců ve veřejných službáclr a
správě, provádějící některá ustanovení zikona ě. 262l2CI06 Sb,, zákonik práce, ve znění
pozdějšich předpisů,
nařizení vtády č. 33812019 Sb." o odměrrách za výkcn funkce členůmzastupitelstev
zákon č" 93l2CIO9sb o auditorech v platném znění.
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Stnučný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

vnitřní směrnice

Usnesení ze za§tupit€l§tve
Zápisy usne§sní zastupitelstva dne 16" 12.2a2a,1,2.2", 72.5.,10.6", 28.6., l5.9.,24.1tr a 15.12.2a2l
Střednědobý výhled rozpočtu
Návaznost na dlouhodobé závazky
Návnh rozpoětu
Zveřejnění náwhu rozpočtu, schválení a roqpis rozpočtu ajeho dodržení.
Rozpočtová opntření
Průběžně schvalovaná RO 1 až RO 13
Návaznost naFin2-12
Inventrrry majetku a majetkCIvých účttl
Kontrola zpusobu provedení fyzické invenfury a doloženost účetťchzůstatkůvč. podrozvahoqich
účtt}

Hospodaření s majetkem

Prodej pozemkťr - kupní sťnlouvy, pachtovní smlouvy
zastavený majetek
Poslqyínuté dotace a příspěvky
Darovací smlouvy.
Tvorba a užitípcněžníeh fondů

-

zveřejňovrání zráměrrl a schvalovánív

ZM,

Transfcry přijató
Vybavení KD,lesní cesta Myštice.
Yýběrové řízení
Lesní cesta v Březí v Myšticích.
Rozvaha

Návaznost na účetnictvía na počátečnírůstatky, obsah položek

Výkaz zisků aztrát

Obsah položek, zaúčtovánípříjmů,nájmy
nákladoqých a qýnosových účtů

a

poplatky

o

obsah položek, kontrola obsahu vybraných

Přfloha

Dodrženíobsahu přílohy

účetnídoklady

Uč§tní doklady č. 21-00700004,5,15,26,27,55,56,6v,72,96,97,1a6J 10,130,131,132,135,136,144,145
Úeetlri doklady č.2 l -003 -0 00a2,7
Úeetrri doklady č.2 1 -004-00029,30,3ó,38
Přij ató falfiry číslo2 1 -00 1-aaa21,47,84, 1 1 0, 1 2 1,136,1 67,179, tr 80, 1 8 1, l 82
Vydané faktury č. 2 1 -002-00a2a,22,25 až 32
Výpisy KB číslo2 i -802-00039 } a7 J 62,1 64,tr93,197 až 2a2
Výpis ČNBeíslo 21-803-000lil až 12
Poktadní doklady číslo21-701-345 až361
Doklady byly korrtrolovány z hlediska náležitosti účefrťchdokladů, časovéa věcné souvislosti
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