
Zptáva o výsledku přezkou mání hospod aření

pro územní samosprávný celek

Městys Křtiny, IČ:00280429

za obdobi od,t.1.2019 do 31,.12.20t9



Podle zákorta Č.93 /2009 Sb., o auditorech a o změně rrěkterých zákonů,, ve zlélí
PozdějŠÍch Pi'edpisů, auditorského standardu č. 52, dalšíclr relevantních předpisů
v)'daných I(omorou auditorů České reprrbliky, podle ustanovení § 42 zákona
Č.l28/2000 Sb., o obcích (obecní zIízení), ve znění pozdějších pi.edpisů a podle
ustanovení § 10 zákola č. 420 /2004 Sb,, o pi,ezkoumání hospodaření ízemních
samosPrávných celkťr a dobrovoIných svazků obcí, ve znění pozdělších předpisů (dále
jen ,,zákon č. 420 /2004 Sb,,")

příiemce zt íávý__

ZasťuPitelsťvo Městyse l(řtrny, územni samosprávný celek, se sídlem IGtiny 26, Blansko,
IC:002 80 429

Ověřované období, místo a doba uskutečnění přezkumu
Přezkoumání proběhlo v období listopad 2019 a iederr - březen 2020

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1, zákona č. 42O/2004 Sb., údale o ročním
hospodařenÍ, wořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a3 zákona č. 250/2000 Sb,, o
rozpočtorrych pravidlech ízemnich tozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to:

^) Plnění Příjmů a ýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícich se rozpočtových
prostředků,

b) finanční opeíace, ýkajicí se tvorby a použtttpenéžních fondů,
c) ná\{ady a lýnosy podnikatelské črnnosti územního celku,
d) PeněŽn opeíace, týkající se sdružených prostiedků r.rynakládaných na záldadě smlour,y mezi

clvěma nebo více Územními celky, anebo na záHadě smlouly s jrnýmr právnickí,mi rrebo
fyztckými osobam|

e) finanČní opeíace, ýkajíci se cizích zdro1ůve smyslu právníclr předpisů o účetnictví,
f) hosPodaření a na}jládáni s prostředky poskytnuqim.t z Národnílro fondu a s dalšímr prostředky

ze zahran]či poskytnuýmr na záHadě meztnárodníclr smluv,
d vyúČtování a vypoíádáni íinančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtum krajů,

k tozpočtům obcí, k jným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětern Přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č,420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

^) nakJádání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) na}Jáďání a lrospodaření s maietkem státu, s nímž hospdaří územní celek,
.) zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s r.yjímkou úkonů a posťupů přezkoumaných

orgánem dohledu Podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších
předpisů,
stav pohledávek a závazků a naWádání s nimi,
ručeni za závazky ýzických a právnických osob,
zastavováni moviých a nemovitlch věcí ve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem.

d)

9
0
c)
h)



o Hlediskapřezkoumáníhospodaření
Předmět Přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č, 420/2004 Sb., se ověřuje z hlediska:
a) do dtžování povinností stanovených zvláštníni právními předpisy,
b) souladu hospodal'ení s finančními prostl'edky ve srovnání s rozpočtem,
c) doddení ÚČelu Poskytnuté dotace nebo návratné finanční ýpomoci a podrnínek jelich použití,
d) věcní: a forrnální správnosti dok]adů o přezkoumávaných operacích.

PÚvní PředPisy PouŽité při přezkoumávání hospodaření pokr.ivající výše uvedená hlediska jsou
uvedena v pinoze č.3, která je nedílnou součástí této zprá:,ry.

o Definováníodpovědností

Za hosPodařenÍ, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobtazeni v účetních a finančních
ýkazech, je odpovědný statutární orgán Městyse l(itiny

Mojí Úlohou je na záI<Ladě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávl o rýsledku
Přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem č.9i3/2009
Sb., o auditotech a o změně někteých zákonů,vezněnipozdějších předpisů, auditotským standardem
Č. 52 a dalŠÍmi relevantními předpisy lrydanými l(omorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2,
3, a 1,0 zákona Č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dod,tžovat etické normy a
naPlánovat a Provést přezkoumání hospodaření tak, abych ziskala omezenou jistotu, zda hospodaření
územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodai.ení.

o Rámcoú tozsah ptaci
Za :úČelem r,ykonárrí přezkoumání hospodaření Městyse l{řtiny byly použity postupy ke shromáždění
dostateČných a vhodnýclr důkazních informací, T).to postupy jsou sr,]m rozsahem menší než u zakázky
Poskytující PrYiměřenou iistotu a jsou auditorem aplikovány na záldadé jeho odbotného úsudku včetně
rylrodnocení :iirztk ýznamných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodno cování těchto rizik
auditor bere v Úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Městyse lGtrny. Použité postupy
zahnuli r{běroým způsobem š etření a ý znamno st jednotliwých skutečno s tí.

V rámci Přezkoumání lrospodaření územního celku Městyse lGtiny jsem črnila i další kr.oky a využivala
i dalŠÍ infotmace. 'Zejména správnost a úpl-reost ptovedenýclr dokladoqých inventur příspěvkovou
organizací Městyse lGtiny ZáIdadní a Mateřské školy lGtiny k31,12.201g a sclrváiení účetních závěrek
za rck201,9.

Závét zptfury o aýsledku přezkoumání hospodaření

Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospoclaření

Na základě mého Provedeného přezkournání hospodaření územnílro celku Městyse I{rtrny jsem
nezjistila Žádnou skutečnost, která by rně vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodarrení není
ve vŠech :ryznamných (nateriálních) ohledech v sorrladu s hledisky přezkoumání hospodařerrí
uvedenými v bodě - Hlediska prYezkoumání lrospodaření.

I{ladina iznamnosti (materialita) byla stanovena z celkoich btutto aktiv ve ýši 1,o/o, a to pro účely
,,ryládíeni v tomto bodu 1.

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

a

1.



:).

Zákon Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územníclr samosprávných celků 
^dobrovolných svazků obcí, ve znění poz,dějších předpisů, stanoví, abych ve zptávě uvedla závěr

Podle ustanovení § 10 odst.2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. f'oto ustanovení q,žaduje,
abYch ve své zPÚvě o risledku pr'ezkoumání hospodaření uvedla, zd,a při přezkolmáníhospodaření
bY\' zliŠtěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich ýznamnost
(materiaLitu) a jelich vztahk hospodai.ení Městyse lGtiny jako celku.

Při Přezkoumání hospodaření územního celku Městyse IQuny za rok 2019 1setn nezjistila chyby a
nedostatky, které by ovlivnily :účetnizávěrku a hospodaření obce.

U p ozomění na připadná úzlka

Vzhiedem k ťomu, Že jsem ,,rydala ryjádření ohledně clryb a nedostatků podle ustanovení § 10 odst.
2 PÍsm. a) zákona č, 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolrrých svazků obcí, ve znéni pozďělších pi,edpisťr, nevyjadruji se k případným rizrkům,

o Podíl pohledávek na tozpočtu

A: Vymezení pohledávek
B: Yymezení rozpočtorých přílmů
A/B x 1,00ok Vypočet podílu pohledávek na rozpočtu

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek 1e 0.

o Podíl závazků na rozpočtu

V),mezení závazků
Vymezení rczpočtoých přílmů
Výše podílu závazků na tozpočtu

77.906,- Kč
1,8.947.935,- Kč

0,41 o/o

3.399.975,- Kč
18.947.935,- Kč

17,94 o/o

2.999.51,7,- Kč.Celková hodnota dlouhodobých závazků (úvěrů) je

o Podíl zastaveného maietku na celkovém maietku

C:
B:
C/B x 100oh

D:
E:
D /I1 x 1,00o/o

Yymezení zastaveného maj etku
V),mezení majetku pro r.ý,počet ukazatele
Výpočet podílr"r zastaveného majetku na
celkovém majetku

0

0
0

VYiádření k Poměru dluhu územního celku k poměru ieho příimů za poslední čtyři
rozPoČtové roky podle právního předpisu upravuiícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon ě. 42012004 S stanoví, abych ve zprávě uvedla výrok o tom, že dluh územního celku
V opačném případě jsemnepřekročil 60 % jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

povinna uvést, o kolik územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Powtzuii, že dluh 60% pruměru příimů za poslední 4 toky



Příloh}, zpráv,v o rr:úsledku přezkoumání hospodaření

č,.1. Rozvaha k31.12.2019,Yýkaz zisku a zttátyk31.12,2019,Příloha * komentář
č.2. Finanční ýkaz - FIN2 - 12M rok2019
Č.3. Přehled Právních Předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Č. 4. Stanovisko statutátnílro orgánu izemního celku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c)

zákona č. 420/2004 Sb.
č.5. Inventarizační zptávarok 2019

Datum lyhotovení zpávy
Ve Velkém Mezňíčí dne 15. dlbna2020

Zpráva projednána se statutáíním orgánem Měs§rse lQtiny dne 15.4.2020

Zpráva předána statutáínímu orgánu Městyse lGtiny dne 1,5.4.2020

Ing. Jitka Štěpánková

auditor, oprávnění č. 1543

Nádražní 332/10

594 01 Velké Meztžiči

ffi



Přehled Právních PředPisů v platném znéni, s nimiž auditor u přezkoumávaného
hospodaření ověřil soulad příloha č.3.

Při Provádění Přezkoumání hosPodaření posoudil au<litor sor-rlacl lrospodaření s následulícími
právními předpisy, popř. s jejich r,rybranými ustanoveními:

zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,

wYhláŠkou Č- 5/2014 Sb., o zPůsobu, tetmínech a tozsahtt údajů přeclkládaných pto
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtr-r státních fondů, rozpočtů uLrrniirl",
samosPtávných celkŮ, tozpoČtu dobtovolných svazků obcí a rozpočtů Řegionálních tad
regionŮ soudtŽnosti, která ptovádí některá ustanovení zákoni č. 21872000 Sb., o
rczPoČtoých Pravidlech a o změné někte{ch souvisejícíclr zákonů (rozpočtovápravidla),
ve znění pozdějšíclr předpisů,

zákonem č.23/2017 Sb., o pravidlech tozpočtové odpovědnosti,

zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákonem Č.250/2000 Sb., o rozpočtorlích ptavidlech územních tozpočtů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:

vyhláškou č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

zákonem Č. 563/1991Sb., o účetnicťví, a souvisejícími prováděcími právnímipředpisy:

vYhláŠkou Č. 410/2009 Sb., ktetou se provádějí něktetá ustanovení zákona č. 563/199I
Sb,, o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, pro některé l,rybtané účetní jednotky,

vyhláškou č, 27 0 / 2010 Sb., o invent atizact maj etku a závazků,

Českými ÚČetními standatdy pto někteté r.ybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

zákonem č.1,2B/2000 Sb., o obcích,

zákonem č. 1,34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém utčení rýnosů někteqích daní územním
samosPrávným celkťlm a někteqím státním fondům (zákon o rozpočtovém určení dan!,

zákonem Č.320/2001 Sb. o finanční konttole ve veřejné sptávě a o změně někteých
zákonů,

naiizenim vlády Č. 341/2017 Sb., o platolých poměrech zaměstnanců ve veřejných
sluŽbách a sPrávě, provádějící něktetá ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů.

o naÍizením vlády Č. 318/2017 Sb., o odměnách zavýkon funkce členům zastupitelstev,


