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ZPRÁVA o vÝsleDKU pŘezxouMÁNí nospoDAŘENí
četníjednotky obec Mutěnic e

za

četníobdobí roku 2016

ÚČerruí JEDNoTl(A:

obec Mutěnice

lČo:

síoto:

pnnvruí FoRMA:

00 28 51 45
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
tjzemně samosprávn1i celek

ovĚŘovnNÉ ogooaí:

od 1 .1.2016 do 3í. í 2.2016

unČeruÍzpRÁw:

Zastupitelstvo obce Mutěnice

pŘrzxounnÁruí PRoVEDL:

KAMA - AUD|T, spol. s r. o.

Spojovací 658., 696 61 Vnorovy
oprávnění KAČR č. 316
auditor, lng. Bohumil Kadlic, oprávnění

DoBA pnovÁoĚruí:

xnČn č. 1436

prosinec 20í 6; príprava podkladŮ
unor až červen 2017: závěrečnékontroly, zpracování
zprávy

1. Základní identifikace
P ezkoumání hospoda ení obce za rjčetníobdobí roku
2016 bylo provedeno V souladu se
zákonem č'' 420t2oo4 sb', o p ezkoumání hospoda
ení
zemnlch samosprávn ch cetkťr a
dobrovoln}ich svazkťr obcí (dále jen
,,Zákon o p ezkoumávání,,) a bylo provedeno na
zák|adě smlouvy uzav ené dne i. června 2o1d
mezi objednavatále,ii, obcí Mutěnice,
kterou zastupoval starosta obce MVDr. pusan
Horák a ově ovatelem t({MA AUDIT,
spol' s r' o., auditorskou společností,kterou zastupoval
lng. Bohumil Kadlic.
Tato zprávaje zpracována v souladu s

;[.ťfi[ťuu#,,,.pezkumu

s 10

zákona

audito-yčnari z

s

č. 42)t2oo4
_zákona Sb', ,,o prezkoumávání,,.
'izot2oo4
l2
e.'
sb., uo

Tato zpráva se p edává rjčetníjednotce jako návrh
zprávy o v sledku prezkoumání
.
hospoda ení' K tomuto návrhu má ,ieetní jednotka
právo-pooat písemné

do 30 dnťr od p edání návrhu. Stanovisko já treba
doručit auditorovi.

Pokud četníjednotka

stanovisko a to

nevyuŽije své právo na podání písemného
stanoviska,
zpráva povaŽov ána za Zprávu o v sledku p ezkoilmani
hospoda ení.
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2.1

P

čn e. ste

p ezkoumánÍ jsou nástedující udaje:
a) plnění p íjm a v1i{aj rozpočtu včetně peněŽních
operací, t kajícíchse
rozpočtov ch prost edkťr
edmětem

b) finančníoperace,

t}ikající se tvorby a pouŽití peněŽních fondťr

c) náklady a v}Ínosy podnikatelské ěinnosti zemního celku
d) peněŽní operace, t kajícíse sdruŽen ch prost edkťr vynakládan
ch na základě
smlouvy mezi dvěma

nebo více uzemními cétxy, anébo na základě
smtouvy
právnick mi nebo fyzick mi osobami
e) finanění operace, t kajícíse cizích zdrojťr Ve smyslu právních predpisťr
f) hospoda ení a nakládání s prost edky-náposkytnut mi z Národního fonduo rjčetnictví
a dalšími
prost edky ze zahraničíposkytnut mi
zák'ladě mezinárodních smluv
g) vyričtovánía vypo ádání finančníchvztahŮ ke
státnímu
kraj , k rozpočtťlmobcí, státním fondťrm a dalšímosooam rozpočtu, k rozpočtŮm
s jinyimi

2.2

P edmětem p ezkoumánÍ jsou dáte obtasti:
a) nakládání a hospoda ení s majetkem Ve vlastnictví uzemního
celku
b) nak|ádání a hospoda ení s majetkem státu, s nímŽ hospoda

í zemní celek

c)

zadáváni a uskutečriování ve ejn ch zakázek, s
vyijimkou rikonŮ
p ezkouman ch orgánem dohledu'pool"
zvláštnílro práínír'o p'"opi.u
d) stav pohledávek a závazkŮ a nakládání s nimi
e) ručeníza závazky fyzick]ich a právnick ch osob

0

a

postupťr

zastavování movit ch a nemovit ch věcí Ve prospěch
t etích osob
k majetku Územního celku
četnictvívedené zemním celkem

g) z izování věcn ch b emen

h)

a) dodžování povinností stanoven

ch zvláštními právním-i^pŤedpisy, zejména predpisy
o
finančnímhospodarení rjzemnícn celkťr (zákon
e.
zsozooo
Sb.)
a
o
hospoda
ení
s majetkem
b) souladu hospoda ení s finančnímiprost edky Ve srovnání
s rozpočtem
c) dodženítjčelu poskytnuté dotace, nebo návratné finančnívyipomoci
a podmínek jejich
pouŽití

d) věcné a formální správnosti

dokladŮ o p ezkoum.ávan ch operacích
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čn e. ste

4. P ehled právních p edpis , S nimiŽ auditor p i p ezkoumávání hospoda
ení
ově í soulad:
zákon ě' 42012004 sb., o p ezkoumávání hospoda ení Územních
samosprávn ch celkŮ
a dobrovoln ch svazkťr obcí
vyhláška é.44912009 sb., o zpťtsobu, termínech a rozsahu Údajťr predkládan
ch pro
hodnocení plnění státního r9zpočtu, rozpočtťtstátních fondťr,
rjzemních
samosprávn ch
'poetc,
Regionálních
.c-elkťt, rozpočtťrdobrovolnr ch svazkťt obcí a rozpočtri
rad reglon soudžnosti
zákon č,.25012000 sb., o rozpočtovyich pravidtech uzemních rozpočttj
vyhláška č. 32312002 sb., o rozpočtové skladbě
zákon č. 563/1991 sb',
četnictvía související právní p edpisy

'

vyhláška

o
č. 41012009 sb.,

kterou

se

provádí některá ustanovení zákona

č.563/1991 sb., pro vybrané rjčetníjednotky
vyhláška č. 383/2009 Sb., o rjčetníchzáznamech v technické
formě vybran ch
četníchjednotek a jejich p edávání do centrálního systému učetních
informací
státu

Českérjčetnístandardy pro některé vybrané rjčetníjednotky, které vedou
učetnictví podle

I
I

vyhlášky ě,. 41ol2oo9 sb.
zákon č}. 13712000 sb., o ve ejnych zakázkách
zákon č' 24312000 sb., o rozpočtovémurčenív nosťr někten
ch daní rizemních
samosprávn ch (zákon o rozpočtovémurčenídaní)
na ízenívlády č.564/2006 sb., o platov ch poměrech zaměstnanc
Ve verejn ch
sluŽbách a správě
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u''

?r3ríT;:;rp

ezkoumání,

s e odsÍ. 7,

;ffi}'*TTffi":IÍ?J.J:;ffiu'",

pÍsm. a),

v

návaznosti na

čn e. gts

s

3

htediska

č. 25ol2ooo Sb., o rozpočtov ch

soulad na zákon

Ziištění:

l

rozpočet pro rok 2016 byl schválen na zasedání
zastupitelstva obce dne 22. 12. 2015,
p umy rozpočtu byly sch.v'qle^ny ve v ši 52,748.8oo,-xe g v daje ve v1isl 74,21o.2oO,-_ Kč,
ve v ši 2i,q6l.4oo,-- Kč byl vyrovnán'pr,jatym
věrem ._á.trtkem

:'Ji'i:!^!TB::ť'

'

věcné změny rozpočtu b.yty prováděny rozpočtov1imi
opat eními evidovan mi podle
každá žmbna a tÍm'i rozpočtová opatrbni oylá
ádně projednávána a
:ffiJ |rTiupnosti,
závěrečn učet obce za rok.2015 byl projednán na
zasedání zastupitelstva obce dne
28'června 2016 a jeho projednání bylb uzav eno
souhlase* ,."toioením hospoda ením

'

obce bez vyihrad

Nebyly zjištěny vyznamné chyby a nedostatky.

'''

?!:;:!:IZÍuxi7roumávání

$ 2, odst. 1, písm. b)

-

g),

v

návaznosti na$ 3 h/ediska

písm' b) FlNANčt'tí opeRAcE rÝxa.lícíse rvoRBY
A PouŽlrí penĚŽruícn F.NDŮ
Ziištění:

'
N

v

obec měla zízen
četnímobdobi 2016 Fond sociální, hospoda
ení s prostredky fondu a
tjčtovánío prost edcích Fondu sociátního probíhalo
v souladu s p íslušnmi predpisy
ebyly zj ištěny n edostatky.

písm. c) ttÁxLADY A

y

NosY PoDNlKATELsxÉ člrtruosT!

Ziištění:

'
'

obec v rjčetnímobdobí roku 2016 provozovala podnjkatelskou
činnost
četnictvío podnikatetské činnosti je vedeno v
souladu s p íslušnmi predpisy

N ebyly zj

ištěny nedostatky.

písm' d) PENĚŽrví opeRAcE rÝxe.lící se sonuŽeruÝcH
PRosTŘeoxÚ
Ziištění:

'

V učetnímobdobí roku 2016

neměla obec uzav en Žádny smluvní

vztah, ze kterého by
vyplyivala povinnost provádění peněŽních operací
t kajícícnse sdruŽen17ch prostredkŮ
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písm. e) FINANčNíopeRAcE rÝxnuícíse

czícH zDRoJÚ

Ziištění:

'

obec nevedla v rjčetnímobdobí roku 2016 žádnécizí
zdroje a to jak v rjčetnictví, tak
v rozpočtovém hospoda ení
Komentár: P ezkoumání cizích zdrojťr bylo provedeno ve
vztahu k clzím zdrojum mimo
běŽné závazkové vztahy.

písm. 0 HosPoDAŘENí A NAKLÁoÁr.rí s PRosTŘeoxv
PosKYTNUI" MI
z NÁRoDNíno FoNDU A NAžÁKreĎĚ i lžŇxriďlŇicii's

i

v

Ziištění:

'

pro p ezkum za rjčetníobdobí roku 2016 nebyla
u obce zjištěna náphi
ustanovení zákona

k tomuto

písm' g) VYÚčToVÁNíA VYPoŘÁoÁnrí FlNANčNícn
vzrAHÚ.KE sTÁTNíMU RozPočru.
K RozPočrŮ nn K RAJ Ů, K Roz PočiÚ M ij
t\
xfl'lriv-ťuin6# tiu
.o
KE sTÁTruírta roruDÚM Á oe[glu oso hil--''
",

ii

Ziištění:

'

H[:?:'#'$JilTční

vypoádání bylo ověováno u veškeÚch pijat1ich poskytnut
i

ch

Nebylo zjištěno porušenÍrozpočtové kázně.

''' 'riz:Í::l2:#i:'roumávání s 2, odst. 2, pÍsm. a) - h), v návaznosÍl na s 3 htediska
a)

NAKLÁDÁI{í n HosPoDnŘeruí s MAJETKEM VE
VLAsTNlcwí

oBcE

Ziištění:

'
'

pro splnění poŽadavkťr zákona ě. 128t2ooo
sb., o obcích, byly zhlediska pravomoci
orgánŮ obce odsouhlaseny majetkoprávní rikonyái;
š 85 zákonď e. |za/2ooo sb.,
bylo ově ováno nabytí a p evod nemovit ch
yěcí, poskytování darťr a dotací , uzavírání
smluv o sdruŽení, vzdáni se práva prominuti
bonteoauáŘ, posioupeni pohledávek,
dohody o splátkách, p rjetí a poskytnutí uvercr ; pť'lč"k,
p evzetÍ ručitelskéhozávazku a
zastavení nemovit ch
věcí

N ebylo

'
N

zjištěno porušení p ravomocÍ.

majetek Ve vlastnictví obce podléhá k závěrkovému
datu pravidelné inventar izaci,
prťlběŽně je zajišt'ováno vy'azování a
likvidace nepot ebného, opotrebeného a
poškozeného majetku
ebyly zj ištěny v znam né nedostatky.
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NAKLÁDÁr{í e HosPoDeŘeruí s MAJETKEM
STÁTU, s ruíurŽ HosPoDeŘí

Ziištění:

'

il:'lliÍlx1nfl#::i:l'""ni

oeec

za rjčetníobdobí roku 2016 nebyla u
obce zjištěna nápl

c) zADÁVÁní a UsKUTEčŇovÁr.rí veŘeunÝcn zel<Ázex
Ziištění:

l

V tjčetnímobdobí roku

?o19 byly u obce organizovány t i
podle zákona ě.137 t2oo6
sb. ou'er"jn ych zakázkách

Nebyly zj ištěny form

át n

v

běr

ová

ízenína dodavatele

Í nedostatky.

d) STAV PoHLEDÁvex ezÁvpzl(Ú, NAKlÁoÁr.rí
se zÁvnzKY A PoHLEDÁvxnnnl
Ziištění:

'
'

stav pohledávek a závazkŮ.vy.kazovan
v učetníevidenci byl k závěrkovému
datu rádně
dokladován provedenou doklaáovou inventurou
závazky a pohledávky vzniklé na základěprvotních
dokladťr jsou vedeny v rjčetní
evidenci
j':ln:.tj'ou iaktéŽ pruoeinď- vynoonocovany

a

il#

testovány

na

splatnost

a

Nebyly zjištěny nedostatky.

e) nučrruízezÁvpz}ť FYzlcxÝcn

A PRÁVNlcxÝcn

osoB

Ziištění:

! V

četnímobdobí roku 2919 nebylo schváleno
zastupitelstvem obce žádnéručení
závazky t etích osob a žádné
za
n.*.n azi anlžr inul ch období
'ue"íi

0

zAsTAvovÁt'tí MoVFÝcH A NEMoVlTÝcH
vĚcí VE PRospĚcn rŘerícn osoB
Ziištění:

l V

četnímobdobí 2016 nebyla schválena zastupitelstvem
obce žádnázástava movityich a
ch věcí Ve prospéch tretích osob, z minul
ch
období
p'á.náii zastavy dvou
nemovitostí V celkové rjčetní hodnotě
16,981 .981 ,:- Kč, z toho
činízástavní právo
9,420.000,-_ Kč
nemovit1

N ebyly zj i

štěny nedostatky.
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g) zŘzovÁrtívĚcttÝcn

eŘeMer.| K MAJETKU

oBcE

Ziištění:

'
N

31' 12 2016 má obec zizena věcná b emena
k 9sozemkum a
pozemky, p edevším pro provozovatele
verejn}icn siti
ke

to

ztitulu vstupu na

ebyl y zj ištěny n edostatky.

h) Účerrtlcwí veoENÉoBcí
Ziištění:

r

'
'
'
'

porovnáním dajťr RoZVAHY

a Wxnzu zlsKu ZTRÁTY zpracovávan ch ke
31'12'2016' na stavy p íslušnch rlčtŮ tjčtové
.{
o*ouv. hlavní
rniny nebyly zjištěny rozdily
zŮstatky majetku
závazkŮ vykazované v RoZVAZE ke 31.12.2015
navazují na
počátečnízŮstatky vykazované v ROZVA
zE k l .l .zola
četnictvíobce je vedeno V soutadu se zákonem
č. 563/1991 Sb.,
četnictvía taktéŽ
v souladu s prováděcím| predpisy upravujícími
ÚčtovánJ .i="'ne samosprávn'ich
celku
ově ované četníp ípady byly v zásadě ádně
doloŽeny a p i ově ování nebyly zjištěny
o' v znamně ovlivnily a zkre;lii'
l.""::i Ji'ij;jlil,u
" 'ieoe[ Ňp;l.rení nebo oonotu

,

a

o

ově ované rjčetnízáznamy mají poŽadované
náleŽitosti

Nebyly zjištěny v znamné chyby

a nedostatky.

V uplynulém Účetním období ngbyly zjiŠtěny
žádnéchyby
p ijata žádná opatrení k odstranění'zjišÉ'y;n
nedostatkťr.

a nedostatky,

takŽe nebyla

umání h
P i provádění p ezkoumání hospoda ení rjčetníjednotky

obec Mutěnice
za učetníobdobí roku 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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A) UpozorněnÍ na p ípadná rizika:

Rizika

charakte

rizovaná

identifikována.

v

zákoně

č. 42ot2oo4

sb
9w'l

o

,,p

ezkoumání,,, nebyta

B) Dopl ujícíudaje:

8

20
1

o/o
o/o
o/o

8.

Závěr zprávy není auditorsk m vy7rokem Ve
smyslu ověrení učetn í závěrky. Majete
k a závazky
obce však byly ově eny a s p ihlédnutím
k dajťrm
uvéoen1im
priro."
u
učetní
'obrazv-souládu
závěrky,Ve
vorny á poctivyi
s'peápisy ,

t*iliil.tny'i

;rt1Tllť*ť:!|?;l#'::ilii

V souladu s s 6 odst' 3, písm' b) zákon
a o p ezkoumávání, je prezkoumání
udajťr prováděno
s ohleoem ná iÝin^mnost ověrovan n
iruieěnosti, podle pedmětu a
:[:il'J[I..?íT?im

3':ffi:fflí

auditora

je, na základě

provedeného pezkoumávání,

Za vedení ričetnictvítak, aby bylo uplné, prŮkazné
a

;,::il'íÍ#r',.,|':H#l.iJ:ť:fi{*7,:?r!;.f;:::'ii

sdětit v sledek

správn é, za sestavení

učetnízávěrky
piěoiišl u ostatních oblast..n1y'xáii.i.n

.á

Auditor ově il rjčetnía finanč
sestaven é k závěrkovému
jsou definovány vyhláškami yy|azy obce
31 .12.2016, které
MF'ČŘ' e. g-islzoog sb; a- 434t2o1o š6.datu
Auditor
ověril rovněŽ
daje uvedené v p íloze rjčetnízávěrky
=á-rox2016.
Auditor si vyhrazuje právo změnit vyisledek
p ezkoumátí hospodarení
obce za rok 2016
v p ípadě nov1ich skutečností,známyc'n-píoatu
Účetni iaverry.
'

Auditor nebyl prítomen fyzickym inventurám
hmotného majetku obce.

Dle $ 13 zákona č'42)t2oo4 Sb', je Účetní
povinna p ijmout opat enÍ
k nápravě
chyb a nedostaÍkri pokud jsou uvedeny v .jednotka
teío
zpravé5
o p ijetí opat ení písemnbu zprávu 'pri'iusne'' áap je ,ueépj jednotka pov|nna podat
oa=Lou-n,ava;ícímíorgánu (krajskému
adu)' a to do 15 dn po projednání ieto
spJu
," závěreěHym učtem, v orgánech
=pravy,
obce.
V informaci o p ijetí opatrení k nápravě chyb
a nedostatku je dále nutné uvést lhťrtu,
ve které
bude p ístušnémuprezkoumávalicimu o'dánu podána
písem1á zpráva o ptněnÍ p ijat
opat enÍ' a v této lhťrtě je pot eba uveoe
ch
ou zprávu zaslat p ís|ušnémuprezkoumávajícímu

orgánu.
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Za nesplnění uveden ch povinností lze uložjt porádkovou
pokutu do v še 5o.ooo,-_ Kč, a
p ís|ušn1m p ezkoumávajicím orgánem.

to

L0 odst. 2 zák.

1'

2'

3'
4'

p ezkoumání se uskutečnovalo jednak v sídle
rjčetníjednotky a jednak v sídle auditorské
spoleěnosti;
kontrola byla zahájena dne. 27.4.2016 p evzetím podkladŮ
p ipraven ch rjčetníjednotkou
na základě rozpisu p edaného auditorem četníieánotce;

Kontrola byta ukončena dne 1 .6.2016 projednáním

o

návrhu Zprávy
p ezkumu
hospoda ení za rok 2016. Návrh Zprávy byl piojéd;á;
se starostou a rjčetníobce.
p i p ezkoum ávání hospoda ení
četníobdobí roku 2016 byly vyuŽity následující
doklady a jiné materiály:

za

_ tjčtovy rozvrh 2016
_ podpisové vzory platné pro ričetníobdob í 2016
_ zápisy z jednání Zastupitelstva
obce za rok
- zápisy z jednání Rady obce za rok 2016 2016
- zápisy z jednání Finančníhov boru obce za rok2016
- zápisy z jednání Kontrolního v boru obce
- Hlavní kniha Účetnictví ke 31 .12.2016 za rok2016
- V1 kaz pro hodnocení plnění rozpoětu za rok 2016
- Rozvaha za rok 2016
- V kaz zisku a ztráty za rok 2016
_ P íloha ričetn í závěrky za rok 2016
_ kompletní inventarizace ke 31 .12.2016
- Rozpočtov1i v1 hled
- Rozpočet na rok 2016
- Úpravy rozpočtu v roku 2016
- Závěrečn rjčet za rok2015
- smluvní vztahy platné v roku 2016
- Dohody o hmotné odpovědnosti
- p ehled vloŽen ch prost edkŮ do DSo ve ktenich je obec členem
_ ve ej né zakázky a v běrová ízení
- dokumentace k pohledávkám a závazkŮm
_ dokumentace vnějšíchkontrot
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Zpráva o v1 sledku p ezkoumávání se p edkládá zastupitelstvu obce p
závěrečného učtu obce za rok 2016.

čn e. sts

i

projednávání

obec se zavazuje zve ej ovat tuto zprávu s nedítnou p ílohou, kterou
í ROZVAHA,
vÝxazzlsKu A ZTRÁTY a PRILoHA k čet ni závěrce za učetníobdobí rokutvo2016.

Tato zpráva nezávislého auditora o v sledku prezkoumání hospodarení obce
byla vyhotovena
ve.t ech stejnopisech, znichŽ dva jsou určeny pro objednatele, a jeden je
určen kzaloženído
spisu auditora. Všechny stejnopisy mají platnost originálu'

DATUM VYHoToVENÍ

ZPRÁVY,
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IGMA-AUDIT, spol. s

r. o.
auditorská spoleěnost, č. 316

lng. Bohumil Kadlic
auditor, ě. 1436
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