KRAJsKÝ ÚŘno pueŇsrÉno KRAJE
oDBoR
EKoNoMlcxÝ

,.1..............í;'í'#ř,p.ooĚleruípŘezroÚrvlavnr,riHosPoDnŘeruÍoecÍAKoNTRoLY
/.
.í: , Sliroupova 18,306
í3 P|zeň
'.'- ''.i

.

'

í-i

:.:tj/

:::.j

,.:'ž,

Výtisk č. 1
Cj: EK/2192t17

Zpráva o..yÍ9|9dku přezkoumán í hospodařen
í
Usc Dobršín,tČo:4773086ž
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečni|o ve dnech:
28.11'2017 - dílčípřezkoumání
13,2.2018 - konečnépřezkoumání

na zák|adě zákona č. 42ot2}o4. sb., o přezkou
samosprávných celků a dobrovo|ných svazků.obcí. - - mávání hospodaření Územních
Místo provedení přezkoumání: oÚ oobršín
Dobršín 36,342 01 Sušice
Přezkoumané obdobi:1.1.2017
- 31. 12.2017
Přezkoumání vykonaly:

-

kontro|orka pověřená řízením přezkoumání;
Jitka Vo|dřichová
kontrolorka:

-

Zoja Št'astná

Při přezkoumání by|i přítomni:

-

Vác|av Stulík - starosta obce
Zdeňka Hrabová - Účetníobce
Vác|av Vomela

-

místostarosta obce

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou Údaje uvedené V
s 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkounávání hospodařeni. Přezkoumání hospodaření
by|o-prou"o"no výběrovým
způsobern s oh|edem na významnost jednot|ivých skutečnostípod|e předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzováni jednot|ivýcrr právních úkonůse vychází
ze znění právních předpisů p|atných ke dni uskutečněníiohoto úkonu:

Druh písemnosti

fuq(ovní výpis

Faktura
H|avní kniha
lnventurní soupis majetku
a závazkťs
Pokladní doklad
Pok|adní kniha (den,lk)
Eillqbq rozvahy
Rozvaha
Učtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
pbg!í rozpočtu
!ýkaz zisku a ztrátv
Zápisy z jednání
zastupiteIstva včetně
usnesení
Finančnívýbor

Popis písemnosti
K Oaru 5't .12.2u1 /

za mestc lstopad - prostnec ZOIT
za mestc rrstopao - orosrnec 2012
k datu 31.12.2017
za mestc lstopao - prostnec 2017
za mestc rrstopao - prosrnec 2017

31.12.2017

k datu
K aatu Ó |,.|z'zu1 (
před|oŽen na rok 2o17
oolozen za mesic ttstopad - prosinec 2017
K oalu ó.|.-|z.zU.| Í
Ze one: .|ó,.|z.zU1/

-

Inancnr vypor - zapts ze dne 17.10.2017

B. zjištěni z konečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni

ÚsC Dobršín:

C' Závěr
l. P|nění opatření k odstranění neoostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního ce|ku za předch ozí
roky
nebyly zjíštěnychyby a nedostatky.

b) při dílěímpřezkoum ání za rok 20,|7
neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

||.

Při přezkoumání hospodaření Úsc oooršínza rok20,|7

l||'

Při přezkoumání hospodaření Úsc oou ršínza rok 2017
Neuvádí se zjištěn á rizika dle $ í 0 odst. 4 písm. a) zákona ě. 42o:2oo4 sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření

Úsc oooršínza rok2017

Byly zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm. b) nás|edující ukazate|e:
a) podíl poh|edávek na rozpočtu územníhoce|ku

0,00 %

b) podí| závazkŮ na rozpočtu územníhoce|ku

2,32oÁ

c) podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku územního

celku

0%

Byl zjištěn d|e $ 10 odst' 4 písm. c) nás|edující d|uh územníhoce|ku:

1

A.
Dluh Územního celku za poslední 4 rozpočtovéroky podte právního
předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost je nutový
,,ověři|y jsme poměr d|uhu Úsc Dobršínk průměru jeho příjmůza pos|ední 4
rozp-očtovéroky pod|e právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
ověření poměru d|uhu jsme proved|y výběrovým způsobem, tak abychom získa|y
přiměřenou jistotu, k vys|ovení nás|edujícího závéru. D|uh Úsc oouršínnepřetročit
60 % průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky' Při ověření by|o zjištěno, Že
poměr d|uhu k průměru příjmůza pos|ední 4 rozpočtovéroky je nu|ový'..

USC prohlašuje, Že Účetnívýkazy před|oŽené jako podk|ad pro ověření poměru d|uhu
k průměru jeho příjmů za pos|ední 4 rozpočtovéroky jsou definitivní, úpinéa správné
a nebudou jiŽ měněny.
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Krajský úřad P|zeňského kraje dne 13'02'2018
Podpisy kontrolorek:
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Zoja Šťastná
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Jitka Voldřichová
kontrolorka pověřen á řízením
přezkoumání

Územní c9|9k proh|ašuje, Že poskyt| pravdivé a úp|néinformace
o předmětu
přezkoumání a o okolnosteclr vztahujícíchse k němu pod|e
2
s zákona
c. 42012004 sb., opřezkoumávání hosfodaření Územních ."'o.piávných
ce|ků

a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání je návrhem zprávy o výs|edku přezkoumání
hospodaření, přičemŽ konečným zněňím zprávy Se stává okamŽikem
marného
up|ynutí |hůty stanovené V s 6 odst. 1 pism. d).zákona č.42ot2oo+
sn.,
kpodání
písemnéhostanoviska kontiolorovi pověřeném u rízenímpřezkoumání
na adresu:
Krajský úřad P|zeňského j<raje, odbor ekonomický, oddě|eni přezkoum
ávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 ,í3 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje
i výs|edky
konečnéhoa dí|číhopřezkoumání.
S obsahem návrhu zprávy o
.výsledku přezkoumání hospodaření Úsc Dobršín
o počtu 5 stran byl seznámen a'jeho výtisk čís|o1 obdrŽel
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Do8R:šúru

D:bls.'j 36, 342 01 Sušíct
rel./Fax: ZZ6 SZ4 536
ICA: 4TT 30 862

,{i;,,
Vác|av Stu|ík ,'
i
starosta obce
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Dne: ,l3. února 2018

Rozdě!ovník
Výtisk ě.

Počet
výtisků

Předáno

PřevzaI

1

1

Úsc

2

1

Krajský úřad
Plzeňského kraie

Václav Stu|ík

Dobršin

A

Jitka VoIdřichová

