
KY TJRAD PLZENSKEHO KRAJE
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V;ffisk č. 2

Či txl749t14

|Práva o výsledku přezkoumání hospodaření
Usc Dso Mikroreg.Přešticko, lco: 69456011

za rok 2014

Přezkoumání se uskutečni|o ve dnech:
12.11.2014
19.3.2015

na základě zákona č' 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření Územních
samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí'

Místo provedení přezkoumání: DSo Mikroreg.Přešticko
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

Přezkoumané období: í. 1. 2014 - 31. 12. 20,|4

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řizením přezkoumání: lng. Marce|a Šašková
- kontro|oři:

- |ng. Miros|ava Vyskoči|ová

Při přezkoumání byli přítomni:
- Mi|oslava Loudová - předsedkyně DSo
- Kateřina Hofmeistrová - účetní DSo



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V s 2 odst' 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření by|o provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a
obsahu přezkoumání' Při posuzováníjednot|ivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů p|atných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

B. zjištěni z koneěného přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni Úsc DSo Mikroreg'Přešticko:
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C, Závěr

|. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního ce!ku za předchozí roky
neby|y zjištěny chyby a nedostatky'

Druh písemnosti Popis písemnosti

Bankovnívýpis k  31.12.2014
Evidence maietku k 31.12.2014
Evidence pop|atků
Faktura k 31.12.2014
H|avní kniha k 31.12.2014
Inventurní soupis majetku
a závazkŮ

k 31.12.2014

Kn ha doš|ých faktur k 31.12.2014
Kn ha odes|aných faktur k  31.12.2014
Pok|adní dok|ad
Pok|adní kniha (deník)
Pří|oha rozvahv k 31.12.2014
Rozvaha k 31. '12.2014
Učetní deník
Učetní dok|ad k 31.12.2014
UčtovÝ rozvrh
Výkaz pro hodnocení
pInění rozpočtu

k 31.12.2014

VÝkaz zisku a ztrátv k 31. '12.2014
Vnitřní předpis a směrnice
Zápisy z jednání orgánů
dobrovo|ných svazků obcí

k 3 '1 .12.2014



b) při dílčím přezkoum áni za rok 2014
nebyly zjíštěny chyby a nedostatky.

ll. Při přezkoumání hospodaření Úsc oso Mikroreg.Přešticko zarok2014

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv ($ í0 odst. 3 písm.a) zákona č.
420/2004 Sb.)

|I|. Při přezkoumání hospodaření Úsc oso Mikroreg.Přešticko zarok2014

Neuvádí se zjištěná rlzika d|e $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,.42ol2oo4 sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření Úsc oso Mikroreg.Přešticko za rok2014

By|y zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm' b) nás|edující ukazate|e:

a) podí| poh|edávek na rozpočtu územního ce|ku

b) podí| závazkŮ na rozpočtu Územního ce|ku

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

0,37 o/o

2,99 oÁ

0%

Krajský Úřad P|zeňského kraje dne 19'3.2015

Podpisy kontrolorů:

Ing. Miros|ava Vyskoči|ová

lng. Marce|a Šašková
kontrolor pověřený řízením

přezkoumání
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Územní celek proh|ašuje, Že poský| pravdivé a úp|né informace o předmětu
přezkoumání a o oko|nostech vztahujících se kněmu pod|e $ 2 zákona č' 42O12OO4
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce|ků a dobrovo|ných
svazků.

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy se stává okamŽikem
marného up|ynutí |hůty stanovené V s 6 odst. 1 písm. d) zákona č' 42ot2oo4 Sb.,
k podání písemného stanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání na
adresu: Krajský úřad P|zeňského kraje, odbor ekonomický, oddě|ení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontro|y, Škroupova 18, 306 13 P|zeň.

Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření Úsc DSo
Mikroreg'Přešticko o počtu 5 stran by|(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdrŽe|(a)

Miloslava Loudová

předsedkyně DSo
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Rozdělovník

Výtisk č. Počet
výtisků

Předáno Převza|(a)

1 1 Úsc oso
Mikroreq.PřeštickoMi|os|ava Loudová

2 1 Krajský úřad
P|zeňského kraie |ng. Marce|a Šašková

Poučení:

Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č.
42012004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský Úřad P|zeňského kraje, Škroupova ,Í8,
306 13 P|zeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této 

-zprávy 
spo|u se

závěrečným účtem v orgánech územního ce|ku.
Územní ce|ek je dá|e ve smys|u ustanovení s 13 odst. 2 zákona č' 42ol2oo4

Sb., povinen v informacích pod|e ustanovení s 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést



|!ůt-u', v1!t91e. podá přís|ušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu op|nění přijattých opatření a v této |hůtě příslušnému přeztoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zas|at.

. Nesp|!ěním těchto povinností se Územní celek dopustí správního de|iktu podle
ustanovení $ 14 odst. í písm. b) a c) zákona č,' 42ót2oo4 sb., za to |ze uloŽít
u19'!1!q celku pod|e ustanovení s 14 odst. 2 zákona č' 42ot2oo4 sb. pokutu douýše 50 000,00 Kč.


