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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Losiná, lCO: 00256871
za rok 2018

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
15.04.2019 - 18.04.20í9

na základé zákona č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovoIných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: OU Losiná
Losiná 11,332 04 Nezvěstice
Přezkoumané období: 1. 1.2018

- 3í. 12.2018

Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng. Miroslava Vyskoěilová
kontroIorky:

-

lng. Marce|a Šašková

]

Při přezkoumání byli přítomni:

-

Miloš Černý - starosta obce

Věra Lišková - účetníobce

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v §'2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno rnýběrorným
zpŮsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází
ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu:

Druh písemnosti
Rozpočtová opatření
Bankovní yýois
Evidence maietku
Faktura
Hlavní kniha
lnventurní soupis majetku
a závazkú
kniha došlých faktur
kniha odeslaných faktur
odměňování členů
zastuoiteIstva
pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
příloha rozvahv
Rozvaha
učetnídeník
učetnídoklad
učtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

YÝkazzisku aArátv

Dohody o provedení
oráce
Smlouvy a dalšímateriály
k poskytnutým účelovým
dotacím
Smlouvy a dalšímateriály
k přijatým účelovým
dotacím
Smlouvy o věcných
břemenech
Záptsy z jednání
zastupitelstva včetně

usnesení

Popis písemnosti
schváleno ZO č, 5
24l2o17 Sb.
září - orosinec 2018
k 31.12.2018
září - prosinec 2018
k 31.12.2018
k 31.12.2018

a zveřejněno v souladu se

zák.č.

k 31.12.2018
k 31.12.2018

září - prosinec 2018
září - prosinec 2018
k 31.12.2018
k 31.12.2018
k 31.12.2018
září - orosinec 2018
platnÝ pro rok 2018
k 31.12.2018
k 31.12.2018
k 31.12.20,18

20.000,- Kč - Centrum Hájek, 10,000,- Kč TJ Sokol
Losiná, 70.000,- Kč - TJ Sokol Losiná, 9.000,- Kč - Raná
péčeKuK
22.272,- Kč - JSDHO Losiná
k 31.12.2018

září-prosinec 2018

B. Ziišténízkonečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni

C. Závér
l. plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

za předchozi roky
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
b) při dítěímpřezkoumániza rok 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
l!. při přezkoumání hospodaření

Nebvtv ziištěnv chvbv
,420l2004sb.)

a

úsc tosináza

nedostatkv (§

ll!. při přezkoumání hospodařeni

rok 20í8

í0 odst. 3

úsc tosináza

písm, al zákona

rok 2018

é,42ol2oo4 sb,
Neuvádí se ziištěn á rizikadle § í0 odst. 4 písm. a) zákona

lv. při přezkoumání hospodaření

Byly zjištěny dle
ukazatele:

úsc tosináza

§ 10 odst. 4

rok 2018

písm. b) zákona

č, 42ol2o04 Sb,

následující

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,P1olo

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

1,28

c)podílzastavenéhomajetkunacelkovémmajetkuúzemního
celku

3

o/o

0o/o

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c\ zákona ó,42012004 Sb. následující dluh
územníhocelku:

A.

1

Dluh územníhocelku za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulovú

dluhu ÚSC Losiná k průměru jeho př'ljmů za poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedIy výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh USC Losiná nepřekročil 60
% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky. Při ověření bylo zjištěno, že
poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpoáové roky je nulový."
,,Ověřily jsme poměr

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.04.2019

Podpisy kontrolorek:

tr4"2'
u,/

!ng. Marcela Šašková

u

///

lng. Miroslava Vyskočilová
kontro]orka pověřen á řizenim

přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 42ano04 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků.

Talo zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č, 42012004 Sb., k podání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova18,306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy

o

výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

konečnéhoa dílčíhopřezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho uýtisk číslo1 obdržeI(a)

i

výsledky

ÚSC

Losiná

Dne:

2,9 -0t-

2019

Obec Losiná
Losiná 11

starosta obce

332O4Nezvěstice

O

Rozdělovník
Výtisk č.

Počet
vÝtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

ÚSC Losiná

Miloš Černý

2

1

Krajský úřad
plzeňského kraie

lng. Miroslava Vyskočilová

Poučení:"

č, 42012004

je ve

smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených

Územní celek

v této zprávě o uýsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušnémpřezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň),
nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.

a to

je dále ve

smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
č, 42012004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož
Územní celek

zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zasIat.

zprávu

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení §
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č, 42012004 Sb., zato lze uložit územnímucelku.podle
pokutu
ustanovení
zákona
odst.
42012004
do výše 50 000,00 Kč.

§

14

2

č.

5

Sb.

