SKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
EKoNoMlcKÝ

LENí pŘEzKoutvtÁvÁttí HospoDaŘení oecí A KoNTRoLy
a í8,306 13 Plzeň
Výtisk č. 2
č1: rrut 794t17

Zpráva o výsledku přez_koumání hospodaření
USC Losiná, lCO: 00256871
za rok 2017

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
26.03.2018

_

29.03.20{ 8

na základě zákona č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: OÚ Losiná
Losiná 11,332 04 Nezvěstice
Přezkoumané období: 1. '1.2017 - 31. 12.2017
Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng. Marcela Šašková
kontrolorky:

-

lng. Miroslava Vyskočilová

Při přezkoumání byli přítomni:

-

Miloš Černý - starosta obce

Věra Lišková - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

1 a 2 zákona
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst,
přezkoúmání hospodaření bylo provedeno rnýběrovým
o přezkoumávání hospodařeni.
podle předmětu
žptsou", s ohledem napřivýznamnost jednotlivých skutečností
úkonůse vycházi
a obsahu přezkoumání, posuzování jednotlivých právních
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Rozpočtová opatřeni
Bankovní výpis
Evidence maietku
Faktura
Hlavní kniha
lnventurní soupis majetku a
závazkú
kniha došlÝch faktur
Kniha odeslaných faktur
pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha
účetnideník

Fetňidoklad

Fetóvý rozvrh
Yýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
YÝkazzisku aztráty
Smlouvy a dalšímateriály k
poskytnutým účelovým
dotacím
Smlouvy a dalšímateriály k
přijatým účelovýmdotacím
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
převod)
Smlouvy o věcných
břemenech
Zveřejněné záméry o
nakládání s maietkem
Dokumentace k veřejným
zakázkám
Vnitřní předpis a směrnice
Žapisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

schváleno starostou obce
zrrařainěno rlne 10 1 2018

c.

c one zv.lz.zv

lI

,

k,2,1 1? )o17
licfnnarl - nrosinec 2017
k a,1 1) 2017

k 31 .12.2017
v a,1 1) )o17
v 2,1 1) 2017
za rněqíe listnnacl nrosinec
za rněqíe listonarl nrosinec
k 2,1 1) )o17
k ej 12 )o17
k 2,1 1) 2017
lic,fnnarl - nrosinec 2017
nlafnÝ nro rok 2017
k 31,12.2017
k a,1 1) ?a17
Storge - 10.000,- Kč, TJ §oKol LosIna - /u,uuu,- ^u,
SpořeX zdravotně postižených Staroplzenecko - 8,000,-

Kč
odstranění havarijniho stavu mantlnelu ooectllílo llll§
- 300.000,- Kč, Celková obnova sloupu se sochou sv,

lana Nannmlrekého - 50 000.- Kč.
kupní smlouva ze dne 30,11 .2O1l , ze one zí ,,l l,zv l l
ze dne 4.g.2O17, ze dne 24.5,2017, směnná smlouva

,

zarfnen9)O17

k 31.12,2017

"Dieselový zahradni ,traKtor Ucelot vu zvc+, \,,pl,í\
hřiště v Losiné", "oprava místních
víceúčelového
l nsiná"
nlatnÁ nrn rnk ?O17
listopad 2017

lznrnl rnikaní

2

B. Zjišténiz konečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Losiná:

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závér
l. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a} při

přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b} při

dílčímpřezkoumání za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll. Při přezkoumání hospodaření USG Losináza rok2O17

Nebvlv ziištěnv chvbv

č. 42012004

sbJ

a

nedostatkv (§ 10 odst.

3

písm. a} zákona

lll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC tosinázarok2O17
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Uosináza rok2017

Býly zjištěny dle

ukazatele:

§ 10 odst. 4 písm. b)

zákona č, 42012004 Sb. následující

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,58 %

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

6.,73

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

3

olo

o%

Byl zjištěn dle § 10 odst, 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb. následujícídluh
územníhocelku:

1

Dluh územníhocelku za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního
předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost je nulový

A.

dluhu

... ÚSC Losiná k průměru jeho příjmŮ za poslední 4
iozpoeiove roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
ovéření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abYchom získalY
přiměřenóu jistotu k vyslóvení následujícího závěru. Dluh ÚSC tosiná nepřekroČil 60
% průměru jeho prijmů za posled ní 4 rozpočtovéroky. Při ověření bylo zjištěno, Že
poměr dluhu k průměru př'rjmů za posledni 4 rozpočtovéroky je nulový."
,,ověřily jsme poměr

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 03.04.2018
Podpisy kontrolorek:

lng. Miroslava Vyskočilová

{-,

0Ír4 'Z
!ng. Marcela Šašková
kontrolorka pověřen á íízením
přezkoumání

územnícelek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o Předmětu
přezkoumání a o okólnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
b. 42a72oo4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku Přezkoumání
hospodaření, přičemžkonečným' zněním zprávy se stává okamŽikem marného
upýnutí lhůtý stanovené v § d odst. 1 písm. d) zákona č, 42012004 Sb., k Podání
pisámného štanoviska kontiolorovi pověřenému íízenímpřezkoumání na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumáváni
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18,306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy

o

výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

konečnéhoa dílčíhopřezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
o počtu x stran byl(a) seznámen(a) a jeho vlitisk číslo1 obdržel(a)

i

výsledky

ÚSC

Losiná

Obec Losiná
Losíná 11

33Z 04 Nezvěstice

O

Dne:

11 -0l,-

2018

Miloš Černý
starosta obce

Rozdělovník

Počet

Výtisk č.

Předáno

v,útisků

Převzal(a)

1

1

ÚSC Losiná

Miloš Černý

2

1

Krajský úřad
plzeňského kraie

lng. Marcela Šašková

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č. 42012004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených

v této zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušnémpřezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,

a to nejpozději do 15dnů po projednání
se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
306 13 Plzeň),

je dále ve

této zprávy

spolu

2

'13 odst.
zákona
podle
ó. 42012004 Sb., povinen v informacích
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést !hůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Uzemní celek

smysIu ustanovení §

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
zákona
42012004
odst.
ustanovení
výše
Kč.
do
50 000,00

§

14

2

č.

5

Sb.

