KRAJSKY

URAD PLZENSKEHO

KRAJE

oDBoR EKONoMICKÝ,oDDĚLExÍpŘBzrouraÁvÁxÍ HoSPoDnneŇ
ogcÍA KoNTRoLY
v a 18 . 3 0 61 3 Plzeň

Vytisk č.2

Č3rzuzooztt+

Zprávao.výsledkupřezkoumáníhospodaření
USC Nezdice,ICO:00573370
za rok 2014

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
1.4.2015
nazák|aďě zákonač,.42012004Sb., o přezkoumávání hospodařeníúzemníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazkůobcí.
Místo provedení přezkoumání: Nezdice
Nezdice 46,334 01 Přeštice
Přezkoumané období:1. 1. 201'4-3|.12.20|4
Přezkoumání lykonali:
-

kontrolor pověřený Íízenímpřezkoumání:Zoja Šťastná

-

kontroloři:
-

Jitka Voldřichová

Při přezkoumáníbyli přítomni:
- Ing' Hana Bouchnerová- starostkaobce
-

Kateřina Hofmeisterová- účetní
obce

A. Přezkoumanépísemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V $ 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávžní hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem navýznamnost jednotlirych skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychéní ze znění právních
předpisůplatných ke dni uskutečněnítohoto úkonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozoočtu
Roznočtováooatřeni
RozoočtovývÝhled
SchválenÝ rozoočet

Závěrečnýuěet
Bankovní vÝois
Hlavní kniha
Inventumí soupis majetku a
závazkt
Kniha odeslanÝch faktur
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha

Učetnídeník
Učtovýrozvrh

bvl wvěšenv doběoď2.I1' do 19.1I.2013
iako schodkový
bvlo orovedeno11 RO za rck20l4
na |éta20I 4-2019
bvl oředložen
v ZO dne19.12.2013
byl projednán a schválen Zo dne 30.6.2014bez výhrad,
wvěšenv doběod 13'6.ďo 30.6'2014
zarok2014
za měsícleden-orosinec 20I4
k datu31.12.2014
zarok2014
za měsíczáÍi2014
zaměsíczétŤi20|4

k datu31.12.2014
k datu31.12.2014
zarok2014

předloŽenna rok 2014

2014
Y ýkaz pro hodnoceníplnění za měsícúnor-prosinec
rozooČtu
Yýkaz zisku a ztrátv
Smlouvy a dalšímateriályk
dotacím
ořiiatÝmúčelovÝm
Smlouvy o převodumajetku
(koupě,prodej,směna,
převod)
Smlouvy o vkladu maietku
ZveŤejněnézáněry o
nakládání s maietkem
Zaptsy z jednáni
zastupitelstvavčetně
usnesení
Peněžnífondy obce (FRB,
sociální,apod.)- pravidla
tvorbv apoužití
Kontrolní a ťrnanční
výbor

k datu31.12.2014
od KUPK
Smlouvač.A1lg/PSoV ze dne3.9.2014
p.č.276l2; poŤízeni
prodej
pozemku
p.č.122l
v k.ú.Nezdice
45,46,4J,44,48
ze ďne9.I0,20I4na k.ú.
ze dne13.6.2014
Í3,24.3
14
ze ďneI 9.12.20
.,30.6,29.9.,3.I I .,18.12.20
Fond obnovy vodovodu a úpravnyvody zarok}}I4

Kontrolníqýborze dne6.10.2014
Finanční
vÝborze dne17.3..23.6^229.2014

pozemků

B. Zjištěníz jedn orázovéhopřezkoumání
Při přezkoumáníhospodařeníUSC Nezdice:
nebvlv ziištěnv chyby a nedostatkv.

C. Závěr
I. Plněníopatřeník odstraněnínedostatkůzjištěných
a) při přezkoumáníhospodařeníúzemního
celku za předchozíroky
nebyly zjištěnychyby a nedostatky.
b) při dílčím
přezkoumáníza rok 2014
dilěípř ezkoumánínebyloprovedeno.
il. Při přezkoumáníhospodařeníÚsC Nezaiceza rok2a14
Nebvlv ziištěnvchvby a nedostatkv(s 10 odst.3 nísm.a) zákona č.42012004Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdice za rok 2014
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004sb.

IV. Při přezkoumáníhospodařeníÚsC Neza in",u rok20|4
Byly zjištěnydle $ 10 odst.4 písm.b) následujícivkazatele:
a) podílpohledávekna rozpočtuúzemního
celku

0,16 oÁ

b) podíl závazkttnarozpočtuúzemního
celku

3,65 yo

c) podílzastaveného
majetkuna celkovémmajetkuúzemního
celku

KrajskýúřadPlzeňského
krajedne I.4.2015
Podpisykontrolorů:
Jitka Voldřichová

0oÁ

B"ď
Zoja Šťastná
kontrolor pověřený Íizenim přezkoumání

Uzemní celek prohlašuje,že poskýl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumiínía o okolnostech vztahujícíchse k němu podle $ 2 zákona č, 42012004Sb.,
o přezkoumáváníhospodařeníúzemních
samosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsva2ků.
Tato zpráva o výsledku přezkoumiíníje návrhem zptávy o výsledku přezkoumríní
hospodaření,příěemžkonečnýmztěním zprávy se stává okamžikemmarnéhouplynutílhůty
stanovenév $ 6 odst. 1 písm' d) zékonač. 42012004Sb., k podanípísemnéhostanoviska
kontrolorovi pověřenémuřízenímpřezkoumiínína adresu:Krajský úřad Plzeňskéhokraje,
odbor ekonomický, oddělenípřezkoumáváníhospodďení obcí a kontroly, Škroupova18,
306 13Plzeň.
S obsahemnávrhu zprávy o výsledkupřezkoumiíní
hospodďeni ÚSC Nezdice o počtu4 stran
byl(a) seznámen(a)a jeho vytisk číslo1 obdržel(a)
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Dne: 2, 4, zat s"

Ing. Hana Bouchnerová
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Rozdělovník

VÝtisk č. Početyýtisků

Předáno

PÍevza|a

1

I

USC Nezdice

[ng. Hana Bouchnerová

2

I

Ikajský úřad
Plzeňského
kraie

Zoja Šťastná
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