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Zpráva o Vysledku p ezkgum ání hospoda ení
Usc HolovoUSY, lČo:00572942
za rok 2017

P ezkoumání se uskutečnilo dne:
07.05.2018

na základě zákona č. 42012004 Sb., o p ezkoumávání hospoda
Samosprávn ch celkťl a dobrovoln ch svazkťr obcí.

Místo provedení p ezkoumání: oÚ Holovousy
Holovou sy 44, 331 41 Kralovice

P ezkoumané období: 1. '|. 2017 -

31

. 12. 2017

P ezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pově

en

á

ízenímp ezkoumání: Jaroslava Nedvědová

Pri prezkoumání byli p ítomni:

-

Zbyněk Řenč - starosta obce
Stanislava Haunerová - učetníobce, členkaZo

ení Územních

A. P ezkoumané písemnosti

a 2 zákona
Predmětem p ezkoumání hospoda ení jsou udaje uvedené V s 2 odst. 1
provedeno v běrovym
o p ezkoumávání hospoda eni' prezuoumání hospoda ení bylo
podle predmětu
zpťrsobem s ohledem na vyznamnost jednotliv c.h skutečností
a obsahu p ezkoumání. Pr1 posu zování j"onotlívyc-h právních ukonťr Se vychází
ze znění právních predpisťr platnych ke dni uskutečněnítohoto ukonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Rozoočtová opat eni
RozoočtovÝ vvhled
SchválenÝ rozpočet
ZávěreÓnÝ učet
Bankovní vvpis
Faktury
Hlavní kniha
lnventurní soupisy
maietku a závazkŮ
Kniha došlvch faktur
Kniha odeslanrich faktur
odměnování členťr
zastupitelstva
Pokladní doklady
Pokladní kniha
P íloha rozvah
Rozvaha
Učetnídeník
UčtovÝ rozvrh
Vykaz pro hodnocení
lnění rozpočtu
YÝkaz zisku a ztrá
Zápisy z jednání
zastupiteIstva včetně
usnesen

í

Učetnízávěrka
Zápisy kontrolního
finančnÍhovvboru

č. 1-6
na rokv 2018 - 2019
na ror zul schvále n Zo 28. 12. 2016 lako rovnan
Zo 30.6 2017 bezvvhrad
prosinec
leden vydané č. 1 - 10
došléč. 1 0001 - 10076

ffilen

1212017

inventarizace 2017
slnec
leden prosinec
leden leden - prosinec

PPD č. 1 -27
VPFč. 1-110

leden - prosinec
k 31 . 12.2017
k 31 . 12.2017
leden - prosinec
latnv na rok 2017
k 31 . 12.2017
k 31 . 12.2017
prosinec 2016 - Prosinec 2017

za rok 2016 schvále na Zo 30.
leden - prosinec

B.Aiště ní zjed norázového p ezkoumání
P i p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6.

2017

C. Závér
l. Plnění opat ení k odstranění nedostatkťr

zjištěn ch

a) p i p ezkoumání hospoda ení uzemního celku za p edchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) p i dílčímp ezkoumáni za rok2017
dílčíp ezkoumání nebylo provedeno.
l!. Pri p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy

za rok2017

nedostatk

č. 420/2004 sb.)

lll. Pri p ezkoumání hospoda ení Usc Holovousy za rok2017
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst.4 písm. a)zákona č,.42012004 sb.
lV. Pri p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy za rok2017

Byly zjištěny dle
u

kazate le:

s

10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb' následující

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku

0,79

o/o

b) podíl závazkťr na rozpočtu uzemního celku

3,76

0/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního
celku

0,00 %

Byl zjištěn dle $ 1O odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb' následující dluh
uzemního celku:

Dluh Územního celku za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního predpisu
upravujícíhorozpočtovou odpovědnost je nulovy.

,,ově ly jsme poměr dluhu 0,0o y. Úsc Holovousy k pr měru jeho príjmťrza poslední
4 rozpočtovéroky podle právního p edpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.
ově ení poměru dluhu jsme provedly vyběrov m zpťrsobem tak, abychom získaly
priměrenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh Usc Holovousy nep ekročil
60 % pr měru jeho príjmŮza poslední 4 rozpočtovéroky. Pri ověrení bylo zjištěno, Že
poměr dIuhu k prťrměru príjm Ů za posled nÍ 4 rozpočtové roky je nulovy."

Holovousy

d

ne 7. 5. 201 8

Podpis kontrolorky.

r
Jaroslava Nedvědová
kontrolorka pověrená ízen ím
p ezkoumání

Územní celek prohlašuje, Že poskytl pravdivé a uplné informace o predmětu
p ezkoumán í a o okolnostech vztahujících Se k němu podle s 2 zákona
č. 42012004 Sb. , o p ezkoumáván í hospoda en í Územn ích Samosprávnyich celkťr
a dobrovolnych svazkťr.
Tato zpráva o vysledku p ezkoumání je návrhem zprávy o v sledku p ezkoumání
hospoda ení, pričemŽ konečnym zněním zprávy Se stává okamŽikem marného
uplynutí lhťrty stanovené V s 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42Ol2oO4 Sb., k podání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pově enému ízenímp ezkoumání na adresu:
Krajsk urad Plze ského.kraje, odbor ekonomicky, oddělení p ezkoumávání
hospoda ení obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzen.
S obsahem návrhu zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení ÚSC Holovousy
o počtu 4 stran byl seznámen a jeho v tisk číslo1 obdrŽet
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