,'.KtrL{JsIšý úŘÁD pr,znŇsxÉrro

KRAJE
EKoNoMIcKÝ, oppĚrBNí pŘpzroumÁvÁxí HosponaŘExi

A KONTROLY

a 18,306 13 Plzeň

Yýtiskč. 1
č1 rruzmorrs

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
U§C Losiná, lCO: 0025687{
za rok 2a15

přezkoumání se uslrutečnilo ve dnech:

2j2.2g15 -3.12-2§15

14.3.2016 - 16.3.2016

na základě zákona č.420í2OťH§b., o přezkoumávání hospodaření úzerrrních
samosprávných celků a dobtovolných svazků obcí.

M'tsto provedení přezkou mání: Losiná

Losiná 11,332 04 Nezvěstice
Přezkoumané období:1.1.2015 - 31. 12.2015
Přezkournán í vykona

_

li :

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Marcela Šaškavá
kontroloři:

lng, Miroslava Vyskočilová

Při přezkournání byli přítomni:

-

il{iloš Černý - starosta

Věra Lišková - úcetní

fu

A, Přezkoumané písemnosti

předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákoaa
o přezkoumávání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno uýběroqým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu 3
obsahu přezkoumání, Při posuzování jednotlivých právních úkonŮ se vychází ze znéní
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítolroto úkonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Bankovní yípis
Evidence maietku
Evidence pohledávek
Evidence poplatků
Evidence závazků
Faktura
Hlavní kniha
lnventumí soupis majetku
a aávazků
1ftiha došlých faktur
kniha odeslaných Ťaktur
pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
příloha rozvahv
Rozvaha
učetnídeník
ucetní doklad
učtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
olnění rozpočtu
vÝkaz zisku a árátv
Smlouvy a dalšímateriály
k přUatým účelovým

&tacím

§mlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna" převod)
Smlouvy o věcných
břemenech
vnitřní nředpis a směrnice
Zápisy z jednání
zastupitelsfua včetně
usnesení

k 31,12,2015
k 31.12,2015
k 31.12.2015
k 3,1"12.2015

k31j22a15
k31.12.2a15
k31.12.2015

k 31.12.2015

k 31.12.2015
k 31.12.2015
k 31,12.2015

k31.12.2015
k 31,12.2015

k31,12.2015
k 31,12,2a15
k 3,t.12.2015
platnÝ pro rok 2a15
k 31.12.2015

k31.12,2a15
k31.12,2a15
k 31.,t2.2015
k 31.12.2015

olatné nro rok 2015

k31.12.2015

B. Zjištěníz konečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Losiná:
nebv|v ziištěny ehvby a nedostatkv.

C. Závěr
l. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedo§atky.
b) při dílčímpřezkournáníta rok 2O{5
přezkoumán í nebylo provedeno.
d ílčí
lt"

Při přezkoumání hospodaření ÚSC tosináza rok 20í5
Nebyly ziištěnv chvbv a nedostatkv í§ 10 odst. 3 písm. a} zákona č.

42012004 sb.)

lll. Pň přezkoumání hospoda*ní Ú§C tosiná za rck ?$15
}teuyádí se zjištěná rizika dle § 10

dst.

lY, Při přezlrournání hospodař+ní ÚSC Losi*á

4 písm, a) ákona č. 4il0r2§l4 Sb.

a

rok 2015

Byly zjištěny dle § 10 odst, 4 písm. b) následující ukazatele:
a} podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

a,73

elo

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

í§0

%

c} podílzastavenáho majetku na celkovém rnajetku úzgrrního

celku

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 16.3,2016
Podpis} kontrolorů:
lng. Miroslava Vyskočilová

%n
lng. Marcela Šašková
kontrolor pověřený řízením
přezkoumání

k

o%

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnó informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech váahujících se kněmu podle § 2 zákonač.42al2úú4
Sb,, o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných
svazků,

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, pňcemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem
mamélro uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42w2a§4 sb.,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumár,ri na
adresu: KrEský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konďného dílčíhopřezkoumání.
§ obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařenr ÚSC Losiná o po&u
§ stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo1 obdržel(a)

V

an",,/ď-

3

Il/6

Obec Losíná
starosta obce

Losiná 11
33ž 04 Nezvěstíce

@

Rozdělovník
Výtisk č.

Počet
yútisků

1

1

2

1

Předáno

Převzal{a)

ÚSC Losiná

Miloš Černý

úřad
plzeňského kraie

lng. Marceh Šašková

Krajst<tý

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona č.
42Ol2úO4 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o uýsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušnémpřezkoumávajícímu orgánu (KraJský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zpéw spolu se

závěrečným účtemv orgánech uzemního celku,
4

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42al2aťH
Sb", povinen v Ínformacích podle ustanovení§ 13 ooŠt.t písm, b) téhožzákona uvést
l!Ůtu, ve ktelé podá příslušnémupňezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o
Plnění PřUatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
NespllěnÍ,m těchto povinností se územnícelek dopr,lstí správního deliktu _podle
_
ustanovení Í4 odst, 1 písm. b)
zákona

§

Územnímu relku podle ustanov*ní
ťše50 000,00 Kč.

a

§

c}
č, 42012004 sb., za to lze ubžit
14 odst. 2 zákona č. 42,0/2004 sb. pln*u do

