zPRAVA
O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘetÍ
podle zákona č. 93/2009 Sb.. o auditorech a o změně některých zákonů, ve zrrění pozdějších
předpisů (dálejen..zákon o auditorech"). auditorského standardu č. 52, dalších relevantnich
přepisů vy,daných Komory auditoru Českérepubliky, podle ustanovení § 42 ziikona
č. 128/2000 Sb., o obcích. ve znění pozdějšich předpisů, a podle ustanoveni § 10 zákona
č. 420/2004 Sb,, o přezkoumávání hospodaření úzernních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. ve znění pozdějších předpisů (dálejen..zákon č. 420l2004 Sb.").

pro dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Úslava
(dále jen ,rsvazek obci")

za období 1.1.2O2O do 3í.12.2O2O

Květen 2O2í

zPRAVA NEzÁVlsLÉHo AUDlTORA
VŠEoBEcNÉlNFORMACE
Dobrovolný svazek obcí:
Název svazku obcí:

Mikroregion Uslava

statutární orgán:

předseda Jiří Fejfar

Sídlo:

Masarykovo náměsti 143, Blovice 336 01

tČO:

699 76 660

právníforma:

územnísamosprávný celek

-

dobrovolný svazek obci

Auditorská společnost:
Název:

HZ P|zeň spo|. s r,o,

Sídlo:

Nepomucká 10, Plzeň 326 00

Pracovníci kontrolní skupiny:

Ing, |Vichae| LedVina

,l375
auditor č,
asistent auditora

lng, Veronika Nagyová

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
Audilor provedl přezkoumáni hospodařeni svazku obci v sou]adu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č.42012004
Sb,, ustanovenim § 2 pism. c) zákona č,93/2009 Sb., o auditorech a o změně něktelých zákonů, veznění
pozdějších předpisů,

Místo přezkoumání:

kance|ářské prostory HZ Plzeň spol. s r,o,

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření

provedeno:

červen 2020

-

květen 2021

Určenízahájenía ukončenípřezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem:

-

Plánováni přezkoumání hospodařeni DSO
Učetnízávěrka DSO, závěrečné testy

ll.

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

-

- 18,06.2020
03. 05. 2021

Předmětem přezkoumáníjsou pod|e ustanoveni § 2 odst,

1

zákona č, 420/2004 Sb., údaje o ročnim hospodařeni,

tvořici součást závěrečného účtupod|e § 17 odst 2 a 3 zákona č,250/2000 Sb,, o rozpočtových pravid|ech

územních rozpočtů,Ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) plněnj přijmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnich operaci, týkajícich se rozpočtových prostředků,
b) finančni operace. týkajicí se tvorby a použiti peněžníchíondů,
náklady a Výnosy podnikatelské činnost územniho celku,
d) peněžníoperace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných na základě sm|ouvy mezi dvěma
nebo Vice územnimi celky, anebo na základě sm|ouvy s jinými práVnickými nebo fyzickými osobami,
e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právnich předpisú o účetnicfui,

c)

0

g)

hospodaření

a

nakládání s prostředky poskytnutými

Z

Národního fondu

a

s

dalšímiprostředky

ze zahraničíposkytnutými na zák|adě mezinárodnich smIuv,
vyúčtovánia vypořádání íinančníchváahú ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k
k jiným rozpočtům, ke státnim fondům a k dalšim osobám,

/,,.v.4
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Předmětem přezkoumáni v souladu s ustanovenim § 2 odst . 2 zákona č.420/2004 Sb., jsou dále oblasti:
a) nakládáni a hospodařeni s majetkem Ve v|astnictví územníhoce|ku,
b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nimž hospodaří územni celek,
zadáváni a uskutecňováni Veřejných zakázek, s v!,jimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zákona č, 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdě.|ŠÍchpředpisÚ,
d) stav pohledáVek a závazků a nakládáni s nimi,
ručeni za záuazky fyzických a právnických osob,
zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch třetich osob,
g) zřizováni věcných břemen k majetku územniho celku,
h) účetnictvi Vedené územnim celkem
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho přijmů za posledni 4 rozpďtové roky podle
právního předpisu upravulíciho rozpoctovou odpovědnost,

c)

e)

0

i)

lll.

HLEDlsKA PŘEzKoUMÁNi HosPoDAŘENÍ

Předmět přezkoumáni podle ustanovení § 3 zákona
z h|ediska:

a)
b)

c)

d)

č. 42012004 Sb. (viz bod ll. této zprávy), se ověřup

dodržování povinností stanovených zvláštnimi právnimi předpisy,
souladu hospodařeni s finančnímiprostředky ve srovnáni s rozpočtem,
dodženi účeIuposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek iejich použití,
Věcné a formálni správnosti dokladů o přezkoumávaných operacich.

Přehled právnich předpisú, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodařeni ověřll soulad:

-

zákonem

č, 42012004

a dobrovolných

o

přezkoumáváni hospodaření územníchsamosprávných celků
Sb.,
svazků obci, ve znění pozdě.|ších předpisů, a souvisejicími prováděcimi práVními

předpisy:

-

-

vyhláškou č, 5/20'14 Sb., o způsobu, terminech a rozsahu údajúpředkládaných pro hodnoceni
plnění státniho rozpočtu, rozpočtůstátnich íondů,rozpočtůúzemnich samosprávných celků,
rozpočtůdobrovolných svazků obcí a mzpočtůRegionálních rad regionů soudržnosti,
zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákonem č, 90/2012 Sb,, o obchodnich spo|ečnostech a družstvech,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve zněni pozdějšich předpisů,
a souvisejícimi prováděcimi právními předpisy:
vyhláškou č- 32312002 Sb,, o rozpočtovéskladbě, ve zněni pozdě.išich předpisů,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.ve zněni pozdělšich předpisů a souviselicimi prováděcimi

-

práVními předpisyI

-

vyhláškou č. 410/2009 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č, 563/1991 Sb,,
o účetnicfuí,ve zněni pozdějšich předpjsů, pro některé vybrané účetnijednotky,
vyhláškou č, 383/2009 Sb,, o úěetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předáváni do centrálniho systómu účetnichinfoímaci státu a o požadavcích
na technické a smíšenéformy účetnich záznamů (technická vyhláška o účetníchzáznamech),
českými účetnímistandardy pro některé Vybrané účetnijednotky, které vedou účetnictvípodle
vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
zákonem č, 128/2000 Sb,, o obcich, ve zněni pozdějších předpisů,
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějšich predpisů,
zákonem č. 24312000 Sb., o rozpočtovém určeni výnosů některých dani územnímsamosprávným
celkům a někteným státním fondům (zákon o rozpočtovémurčenídaní),ve znění pozdějšich předpisú,
nařízenim ulády č.34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve zněni pozdějších předpisů, provádějici některá ustanovení zákona č,262i2006 Sb,, zákonik
ve zněni pozdějšich předpisů,
zákonem č, 320/2001 sb., o f]nančníkontrole Ve veřejné správě, ve zněni pozdějšich

-

-

-

vyhláškou č.27012010 Sb., o jnventarjzaci majetku a ZáVazků, Ve zněni pozdějších předpisů,
vyh|áškou č. 22012013 Sb,, o požadavcich na schva|ování účetníchzávěrek něktených vybraných
účetnich jednotek,

lV. DEFlNoVÁNl oDPoVĚDNosTi
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumáni a za jeho zobrazeni v účetnicha íjnančníchvýkazech, je
odpovědný svazek obcí,

Našíúlohou Je, na zák|adě provedeného přezkoumání hospodařeni, vydat zprávu o výsledku přezkoumání
hospodařeni. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijadm Komorou auditorů České
repub|iky jsme na svazku obci nezávisli a splnili jsme i dalšíetické povinnosti vyp|ývajíci z uvedených předpisů,

Rovněž jsme sp|ni|i požadavky týkající se řizení kvality stanovené mezinárodnim standardem pro řízeni kvality

lSQc

,1,

Přezkoumáni hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o audjtorech, auditorským standardem ě, 52 a
dalšímjrelevantnimi předpisy vydanými Komorou auditorů Českérepubliky a s ustanovenimj § 2, 3 a 10 zákona
č. 42012004 Sb. Pod|e těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumáni hospodaření tak,
abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obci je v souladu s hledisky přezkoumání
hospodařeni (viz bod lll. této zprávy).

V.

RAMCOVÝ ROzsAH PRAci

Za účelemvykonáni přezkoumáni hospodaření svazku obci a vyjádření záuéru zprávy o výsledku přezkoumáni
hospodaření byly použity postupy ke shromážděni dostatečných a Vhodných důkaznich tnformaci. Tyto postupy
jsou svým rozsahem menši než u zakázky poskytujicí přiměřenou jistotu a jsou auditorem apIikovány na zák|adě
jeho odborného úsudku včetně vyhodnoceni rizik rnýznamných (materiálnich) chyb
nedostatků. Pň
vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolni systém dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Uslava, Použitépostupy zahmu.ii V,ýběrový způsob šetřeni a významnost (materialitu)jednotlivých skutečnosti,

a

Rozsah přezkoumané dokumentace.
Učetni denik za obdobi 1- 1212020
PňJaté faktury za obdobi 1 - 1212020
Vydané faktury za období 1-1212020
Zápisy ze shromáždění DSO Mikroregion Úslava za obdobi prosinec 2019
Závěrečný účelzarok 2019
Rozpočtová opatřeni č.1 - 212020
Schválený íozpočetna rok 2020, rozpočtový Výhled do roku 2022

-

Pňjaté dotace zarok2020

Testy nákladů a v,ýnosů za rok 2020
Poskytnuté dota ce za.rok 2020
Protokol o schvá|eni UZ za rok 2019
Rozvaha, výkaz zisku a Ztráty a pří|oha sestavené k 31 , 12.2020
Yýkaz FlN 2-12 |V sestavený k31.12-2020

Dokladová inventaňzace k 31. 12,2020
Hlavni kniha sestavená k 31.12.2020
Stanovy DSO Mikroregion Uslava
Vnitřni organizačnísměrnice DSO Mikroregion Ús|ava

- prosinec 2020

VL áVĚR ZPRÁVY

A.

O

VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNI HOSPODAŘENÍ

VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘEN| S HLED|SKY PŘEZKOUMÁN| HOSPODAŘEN|

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku

obcíjsme nezjistili skutečnost, která by
nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenýmiv bodě lll. této zprávy.

B,

VYJÁDŘENI OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

7ákon ě. 42012004 Sb,, o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných celků a dobrovolných svazků
obci, ve zněni pozdě]šich předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr pod|e ustanoveni § 10 odst. 2 pism,
d) a odst, 3 citovaného zákona, Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumáni
hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodařeni byly zjištěny chyby a nedostatky a včem případně
spočivaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materiaIitu) a je1ich vztah k hospodařeni svazku obci jako celku.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Úslava za rok 2020 jsme nezjistili
chyby a nedostatky.

c.

UPozoRNĚNi NA PŘIPADNÁ RzlKA

Dle § 10 odst,2 pism, b) zákona č.42012004 Sb,, o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšich předpisů nebyla zlištěna žádná ňzika, která by měla negativni

dopad na hospodařeni svazku obcí v budoucnosti,

D.

PODiL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU SVAZKU OBCi

A

PODÍL ZASTAVENÉHO

MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU SVAZKU OBC|
podíl pohledávek na rozpočtu
A
krátkodobé oohledávky
B

lýB

-

100 %

Rozpočtovépřiimy celkem po konsolidaci
VÝpočet podí|u pohledávek na rozpočtu

4 tis, Kč
+

zisk po zdanění z

Hc

666 tis. Kč
0,60 %

Podíl závazkú na rozpočtu

c
B

C/B

-

100 %

Krátkodobé záVazky
Rozpočtové přiimy ceIkem po konsolidaci
vÝpočet podílu závazků na rozpočtu

21 tis, Kč
+

Zisk po Zdanění z

Hc

666 tis, Kč

3,15Yo

Podíl zastaveného maietku na celkovém maietku
D

E
D/E " 100 %

Zastavený majetek
celkový maietek svazku obcí
výpočet podílu zastaveného maietku na celkovém maietku

0 tis, Kč
2 006 tis, Kč

0.00 %

unoir
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VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU SVAZKU OBCÍ K POMĚRU JEHO PŘiJMŮ ZA POSLEDNI ČTYŘl

ROZPOČTOVÉROKY PODLE PRAVNÍHO PŘEDP|SU UPRAVUJ|C|HO ROZPOČTOVOU
ODPOVĚDNOST
Zákon č. 420t2004 Sb, stanovi, abychom v naši zpráVě uvedli výrok o tom, že d|uh svazku obci nepřekroČi| 60 %
průměru jeho přijmů za pos|ední čtyři rozpočtové roky, V opačnémpřípadě jsme povinni uvést, o kolik dluh

svazku obcí překročil prúměr ]eho přijmů,
Dluh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmt) za posledníčtyři rozpočtovéroky.

V Plzni dne 03, 05, 2021

ý**"}
HZ P|zeň spo|, s r,o,
Nepomucká 10, Plzeň
osvědčeni o zápisu do seznamu
auditorských společnostíč, 21 9
lng, Michael Ledvina - jednatel
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lng, |\/ichael Ledvina
osvědčeni o zápisu do
seznamu auditorú č, 1375

