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Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Močovice za rok 2017
(podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

1. VŠEOBECNÉ rNronvr.q.cn

Uzemně správní celek: Obec Močovice
tČo: ooo+oozz
Adresa sídla: Močovice 26,286 0l Čáslav
Starclsta: Irrg. Milan Kcls

Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT OBCE, s.r.o. (oprávnění KAČR č. 431), v
souladu s ustanovením odst. 7 zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zékonaě 9312009 Sb., o auditorech.

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (oprávnění KAČR č.433).

Přezkoumriní bylo zahájeno dne 28. 3. 2018 v 8:15 hod v místě sídla obce a ukončeno předběžným
projednáním výsledku přezkoumrání se starostou a finanční účetní.

2. pŘButvtĚT pŘEzKouMÁNí HospoDAŘeNí

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou podle ustanovení §2 odst. I zákona č 42012004 Sb.,
údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 25012000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znéní pozdějších předpisů, a to:

a) Plnění příjmů a v}dajů rozpočtu včetně operací týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanění operace, týkajíci se tvorby aužiti peněžních fondů,
c) náklady a výnosy z podnikatelské činnosti,
d) peněžních operací, Qýkajících se cizích a sdružených prostředků vynakládaných na zák|adé

smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky nebo smlouvy mezi jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,

e) peněžní operace, týkaJicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
0 hospodařeni a nakládárlt s prostředky poskytnutými z Narodního ťondu a,dalšími prostředky

ze zahraničí poskýnutými na ákJadé mezinarodních smluv,
g) vyučtování a vypoíádání finančních vztahi ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí,

jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením §2 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. jsou dále
oblasti:
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N*lá9]íní a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví ÚC,
na\láď;ání a hospodaření s majetkem státu, s nímž tros|áaari Úc,
zadávání a uskuteČňoYání veřejných zakazeks výjimťou utoni a postupů přezkoumávanýchorganeT dohledu podle zvláštního právního preápi.u,
stav pohledávek a závazkůa nakládání s nim-i,
ručeru za závazky j iných osob,
zastavování movitých a nemovit}ch věcí ve prospěch třetích osob,ziizovéní věcných břemen k majLtku u. rrturtni.óiuó,--
vedení účetnictví v souladu se aíkonem č.5631199í Sú., o účetnictví.

3. HLEDISKA PŘPZXOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět Přezkoumání Podle ustanovení §3 zákona ó. 420/2004Sb. (viz bod2.této zprávy) seověřuje z hlediska:
a) Dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančníŇ prostředt |u.?ourání s rozpočtem,c) dodrŽení ÚČelu Poskýnuté dotace nebo návratné finaneni foomóci a podmínek jejichpoužití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoum ávanýchoperacích.Právní PředPisY Pottžité Při přezkoumání hóspodařeni potryvaji.i lrýs" uvedená hlediska jsouuvedeny v příloze 1., která je nedílnou součástí ieto ,priry.

4. DEFINOVÁNÍ oopovĚnNosrr

Za hosPodařenÍ, které bYlo Předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
§t?r::!, je odpovědný statutární orgán ÚSC.
NaŠÍ Úlohou je, na záktadě proved-eného přezkoum žní, uydat zprávu o výsledku přezkoumáníhosPodaření, Přezkoumtíní jsme provedli v souladu ,. 

",áko.r.- 
t. ggtzoag Sb. o auditorech veznění PozdějŠÍch PředPisŮ, auditorským standardem č. 52 adalšími relevantními předpisy vydanýmiKomorou auditoru ČR a s ustanoveňi-i 5z, s:, " siď"l,tona č. +zonoďiŠa. V souladu s těmitoPředPisY jsme Povinni dodrŽovat etické 1"ň, " ,"pr*"."1t. a provést přezkoumání hospodařenítak, abYchom získali omezenou jistotu, zda hospoduriJ uc je v souladu s hledisky přezkoumáníhospodaření (viz bod 3. této zprivy).

5. nÁnncorrý RozsAH pRAcí

Za ÚČelem vYkonání Přezkoumání hospodaření obce Močovice byly použty postupy keshromáŽdění dostateČných a vhodných dukazních irrfoÁuci. Týo postupy jsou svým rozsahemmenŠÍ neŽ u zakazkY PoskYtující Přiměřenou_ jistotu 
":r"l audiiorem aplikovrány na zíkladě jehoodborného úsudku včetně .,ýhoano."ní irziĚ.rYr;rruÁii,"h materiálniÁ chvt a nedostatků. PřivYhodnocování těchto rizik bére auditor v úvahu vnitr"i lárt."iri";J#;l; Močovice . použité

PostuPY zahmují výběrový způsob šetření avýznamnoJ jeonotlivých skutečností.

6. zÁvĚn zpRÁvy o vÝsLEDKu pŘnzxounnÁrví HospoDAŘrNí
A, VYJÁDnPNÍ K HOSPODAŘENí poDLE HLEDIsEK pŘEzKouMÁNí 1noD 3. TÉToZPRÁVY)

Na základě námi Provedeného trřezkouláni hospodaření územniho celku jsme nezjistiliŽádnou skuteČnosto která by nás o.otu k přesvědč.oirz" přezkoumávané hospodaření není ve

a)
b)
c)

d)
e)

0
g)
h)



všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hOspodaření

uvedenými v bodě 3. této zprávy.

B. VYJÁDRPNÍ OHLEDNĚ CHYB ANEDOSTATKŮ

Zákonč.42012004 Sb. stanoví, abychom ve zprávé uvedli závét podle ustanovení § 10 odst. 2 písm.

d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávé o výsledku

piezkoumání hospodaření uvedli, zda pŤi přezkoumání hospodaření byly zjištěny chYbY a

nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich

vztahk hospodaření územního celku jako celku.

při přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok2Ot7 byly zjiŠtěny chyby a nedostatkY,

které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3, písm. c).

Vynaložené prostředky za poskytnutý transfer SDH \{;čoviCe paragr af 55|2,položka 5229 ve výŠi

Ké 25 000.- převyšují finančni prortř.dky ro4počiu k datu jeho úhrady dne 16.3.2017. Toto bylo
narovnáno až rozpoětovým opatřením ě. ll20l7,i sctlyálgrrým žastupitelstvem obce dne 5.4.2017-

Tento transfer byl původně schválen v rozpočtu obce na § 6171 položka 5229.

Vynaložené prostředky § 3631, položka 612I žazýracování a podání žádosti k projektu VO ve výŠi

18 zo szo.- idot<taa Ďp-sOO070, Anylopex plus s.r.o., vs I7-0D-I40) převyšují ťrnanční prostředky

rozpočtu k datu vzniku závazku dne 20.6.2017 ajeho úhrady dne I2.7.2017. Toto bylo narovnáno

ažiozpoětoqým opatřením ě.5 schváleným zastupitelstvem obce dne 20.9.2017.Tím,že rozpoČet

byl zastupitelstvem schválen až na položky, měla rozpoětová změna předchazet úhradě.

Vynaložené prostředky paragraf 363I, položka 612I za vypracování projektové dokumentace ve
\.ýši Kč 24 200.- (doklad DF-500101, Elektro Martínek s.r.o., vs 20í7334) převyšují finanČní
prostředky rozpočtu k datu vzniku závazku drc 6.9.2017 a jeho úhrady dne 13.9.2017. Toto bylo
narovnáno ažrozpočtovým opatřením č. 5 schváleným zastupitelstvem obce dne 20.9.2017.

C. UPoZonNĚNÍ NA PfuPADNÁ RIZIKA

Nebyla identifikována.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVnZrcÚ NA ROZPOČTU A ZASTAVENÉHO MAJETKU NA
CELKOVEM MAJETKU (§10 odst. 4. písm. b) zákona é.42012004Sb.)

Ukazatel %

1 Podíl pohledávek na příimech rozpočtu 0,32
2 podíI závazků na příimech rozpočtu 24,09
a
J Podíl zastaveného maietku na celkovém maietku 0,00

Komentář: Kč
4 Dlouhodobé pohledávky celkem Kč 0

5 Dlouhodobé závazky celkem Kč II 416 27I



E. vYrÁoŘPNÍ { PovĚnu DLUHu úzpvnqíHo cELKu r pouĚnu JEHo pníruů znPoSLEDNÍ črvŘr nozpočrovp nóiv-- poDLE pnaŇíHď ^i,ŘEónlsij
UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČIOVOU OOPOVĚPŇÓSr

Zákon Č, 42012004 S_b. stanoví, abychom v naší zprávéuvedli v;ýrok o tom, že dluh územního celku
nePřekroČil 60 % PryT9* jeho příjmů za poslední čtyři rozpočiové roky. V opačném případě jsme
povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil p**oij.rro příjmů. l

Dluh Územního celku překroČil 87,51 7o průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové
roky.

Datum vyhotovení zprávy:30. 3. 2018

ítu
Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č.43I

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č.433

Přílohy:

|řehled Právních PředPisŮ, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření
|.jy:lY přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětám kontroly
Učetní závérka za rok 20 17 a fi nanční výkaz P in z-tz za rok 20 17

Projednáno

Ing. Milan Kos - starosta
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Přehled právních předpisůo s nimř auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření:

- Zékon é. 42012004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zékonemč.2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonč. 25012000 Sb. ve znénípozdějších předpisů,
- vyhláškouč.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- záů<on č. 5631199l Sb. ve znéní pozdějších předpisů,
- vyhláškač.41012009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškaě.38312009 Sb. ve zněni pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.

410/2009 Sb,
- vyhláškoll ě. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zžů<onč. 12812000 Sb. ve znéní pozdějších předpisů,
- zékoné.13412016 Sb. o zadávaní veřejnýchzakének- ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškouó.22012013 Sb., opožadavcíchnaschvalováníúěetních závěrekněkterých

vybraných účetních j ednotek,
- zál<oně.24312000 Sb. ve znéni pozdějších předpisů,
- zikoně.24812000 Sb. ve znéní pozdějších předpisů,
- nařizení vlády č. 56412006 Sb. ve znéní pozdějších předpisů,, zákonem č.32012001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

nařízenim vlády č. 56412006 Sb., o platoqých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, provádějící některá ustanovení zákona ě. 26212006 Sb., zékoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
naíizením vlády ě.3712003 Sb., o odměnách zavýkon funkce členům zastupitelstev.
zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí,
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stručný přehled dokladů a dokumentůo které byly předmětem kontroly

vnitřní směrnice
ÚČetnictví a oběh dokladů, návaznosti na rozpočet, zaďávéníveřejných zakéaek
Usnesení ze zastupitelstva
7 .12.2016, 4. 1., 1 8. 1 .,I5.2., 1.3., 15.3., 5.4,,I9,4.,3.5., 3 1.5.,
I 4.6.,2I .6,I2.7 .,I 6.8.,3 0. 8.,20. 9.,4. 1 0., 1 : I .,2l .I I a 6.12.20 I7
Střednědobý výhled rozpočtu
Návaznost na dlouhodobé závazky
Návrh rozpočtu
zveřqnění návrhu rozpočtu, schválení a rozpis rozpočtu ajeho dodržení
Rozpočtová opatření
Pruběžně schvalovaná RO 1 ažPtO 7
Návaznost naFin2-I2
Inventury majetku a majetkových účtů
Kontrola zpŮsobu provedení fyzické inventury a doloženost účetních zůstatků vč. podrozvahových
úětů
Výběrové řizení
Močovice - protierozní příkop,sedimentační nádrž
Rozvaha
Návaznost na účetnictví anapočáteční zůstatky, obsah položek
Yýkazzisků aztrát
Obsah PoloŽek, zaúčtování příjmů, nájmy a poplatky , obsah položek, kontrola obsahu vybraných
nákladových a výnosových účtů
Příloha
Dodržení obsahu přílohy
Poskytnuté dotace a příspěvky
Smlouvy, dodržení podmínek a j ej ich vyúčtovrání
Učetní doklady
Přijaté fakturY Č. 500001,5,16,70,98,10I,I2I,140 až t48,1ydané faktury č. 6000001 až 3, vnitŤní
ÚČetní doklady ě. 900050 až 60, bankovní výpisy čS o. so ďž 59, výpisy úvěry čS ě.24 ,bankovní
výPisY CNB Č. 2I až 25, pokladní doklady číslo 400272 až 282, inventury, smlouvy a další
dokumenty.


