PIzeň spol. s r.o.
auditorské, daňové a poradenské služby

zPRAVA
o vÝsLEDKu pŘezxouruÁní HospoonŘrní
podle zákona é.9312009 Sb., o auditorech a o změně někteých zákoni, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o auditorech"), auditorského standardu ě. 52, dalších relevantních
přepisů vydaných Komory auditorů Českérepubliky, podle ustanovení § 42 zákona
é, t28l2000 Sb., o obcích,ve znénípozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdéjšíchpředpisů (dále jen ,,zákon ě. 42012004 Sb;').

t

pro územnísamosprávný celek

Obec Rybnice
(dále ien ,rúzemníceIekíl)
za období í. 1.2O2í do 31. 12.2021

Březen 2022

ZPRAVA NEZÁVISLÉHO

AU

DITORA

všeoeecNÉ lNFoRMAcE
Územní samosprávný celek:
Název územníhocelku:

Obec Rybnice

Statutární orgán:

starosta Tomáš kozel

Sídlo:

Rybnice č. p, 105, Kaznějov 331 51

Éo:

00 57 29 69

právníforma:

územn í samosprávný celek

Auditorská společnost:
Název:

HZPlzeň spol. s

SídIo:

Nepomucká 'l0, Plzeň 326 00

Pracovníci kontrolní skupiny:

lng. Michael Ledvina
lng, Veronika Kalíšková
lng. Miroslav Weber

r,o.

auditor č, 1375
asistent auditora
asistent auditora

Vymezenípravomoci auditora k provedení přezkoumáníhospodaření územníhocelku:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením §

4

odst.

7

zákona

č.42012004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č,93/2009 Sb., o auditorech a o změně něktených zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

Místo přezkoumání:

kancelářské prostory územníhocelku

Období, ve kterém byIo přezkoumání hospodaření

provedeno:

červenec 2021 -březen2022

Určenízahájenía ukončenípřezkoumáníhospodaření územníhocelku auditorem:
Plánování přezkoumání hospodaření ÚSC-Z+, 8,2021
29.3,2022
Učetnízávěrka USC, závěrečné testy

-

ll.

-

pŘeouĚr pŘezxounnÁruí nospoOnŘerui

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst, 1 zákonač.42012004 Sb,, údaje o ročním hospodaření,
2a3zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků,
b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použití peněžníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
d) peněžníoperace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma
nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finančníoperace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšímiprostředky
ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,

tvořící součást závěrečného účtupodle § 17 odst.

c)

f)
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g)

vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst, 2zákona č.42012004 Sb., jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
b) nakládání a hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zákona č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávekazávazků a nakládánís nimi,
e) ručeníza záuazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizouánl věcných břemen k majetku územníhocelku,

c)

f)

h)

i)

účetnictvívedenéúzemnímcelkem
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle

lll.

HLED|SKA pŘezxounnÁruí

právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost,

lospoonŘrHí

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 42012004 Sb. (viz bod ll. této zprávy), se ověřuje
z hlediska:
a) dodžování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,

b)

c)

d)

souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,

dodženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné íinančnívýpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad:

-

zákonem

č. 42012004 Sb., o

a dobrovolných svazků obcí, ve
předpisy:

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními

-

-

vyhláškou č. 512014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudžnosti,
zákonem č,B9l2012 Sb., občanskýzákoník,
zákonem č.9012012 Sb,, o obchodních společnostech a družstvech,
zákonem č.25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
vyhláškou č.41212021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími

-

právními předpisy:

-

vyhláškou č.41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563i1991 Sb.,
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
vyhláškou č. 383/2009 Sb,, o účetníchzáznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetníchinformací státu a o požadavcích
na technické a smíšenéformy účetníchzáznamů(technická vyhláška o účetníchzáznamech),
českými účetnímistandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle
vyhlášky č, 410/2009 Sb.,
zákonem č.12812000 Sb,, o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 24312000 Sb., o rozpočtovém určenívýnosů něktených daní územnímsamosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určenídaní), ve znění pozdějších předpisů,

-

-

-

nařízením vlády č, 34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č, 26212006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č,32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č.27012010 Sb,, o inventarizacimajetku azávazků, ve zněnípozdějšíchpředpisů,
vyhláškou č. 22012013 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek některých vybraných
účetníchjednotek,

nařízením vlády č, 31812017 Sb,, o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev,

tV. DEFINoVÁNí oopovĚoNosTí
a íinančníchvýkazech, je
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumáni azajeho zobrazenívúčetních
odpovědný územn í celek.

Našíúlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na územnímcelku nezávislí a splnili jsme i dalšíetické povinnosti vyplývajícíz uvedených
předpisů. Rovněž jsme splnilipožadavkytýkajícíse řízeníkvalitystanovenémezinárodním standardem pro řízení
hospodaření.

kvality lSQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a
dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů Českérepubliky a s ustanoveními § 2,3 a 10 zákona
č, 42012004 Sb, Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,
abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření (viz bod lll, této zprávy).

V.

RÁMCOVÍROZSAHPRACÍ

hospodaření územního celku a vyjádření závéru zpráuy o výsledku
přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací.
Tyto postupy jsou svým rozsahem menšínež u zakázky poskytujícípřiměřenou jistotu a jsou auditorem
aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního
samosprávného celku Rybnice. Použitépostupy zahrnují výběrový způsob šetřenía významnost (materialitu)
jednotlivých skutečností,

Za účelemvykonání přezkoumání

Rozsah přezkoumané dokumentace:
Schválený rozpočet narok2021, rozpočtová opatření roku2021, rozpočtový výhled na roky 2022-2024

-

Vnitřní směrnice platné pro rok2021
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za období 0112021 - 1a2021
Přijaté faktury za období U -1a2021
Testy nákladů a výnosů roku2021, kapitalizace nákladů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za rok2021 (výběrem)
Zaúčtovánídotací ze SR roku 2021
Peněžní fondy roku 2021
Uvěrové smlouvy a výpisy z úvěrových účtů
Evidence majetku, pořízení majetku, zařazení a vyřazení zarok2021
Kupní smlouvy zarok2021 (výběrem)
Protokol o schválení účetnízávěrky ÚSC ZOZO
Schválené odměňování funkcionářů roku2021
Fyzická a dokladová inventarizace k31, 12,2021
Obratová předvaha k31, 12, 2021,výkazFlN 2-12M k31. 12, 2021
Účetní deník za období leden - prosinec 2021

u.

A.

Rozvaha, výkaz zisku a ztrály a příloha účetnízávěrky územního samosprávného celku sestavené
k31, 12,2021

zÁvĚR zpRAvy o výsLEDKu pŘEzKouMÁHí ttospoonŘeruí
VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁruÍ nOSPOOlŘeHÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územníhocelku jsme nezjistili skutečnost, která

by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hIedisky přezkoumání hospodaření uvedenýmiv bodě lll. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm.
d) a odst. 3 citovaného zákona, Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně
spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako
celku.

Při přezkoumáníhospodaření územníhosamosprávného celku Rybnice zaroR2021jsme nezjistili chyby
a nedostatky.

c.

UPozoRNĚNínn pŘípnoNÁ RlaKA

Dle § 10 odst, 2 písm. b) zákona č.42012004 Sb., o přezkoumáváníhospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nebyla zjištěnažádná rizika, která by měla negativní
dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVMKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO

MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZeUnÍnO CELKU
podíl pohledávek na rozpočtu

A
B

lýB

-

100 %

krátkodobé pohledávkv
Rozpočtovépříimv celkem po konsolidaci
výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

72 tis, Kč
+

zisk po zdanění z Hc

9 437 tis.

Kč

0,760/o

podíl závazků na rozpočtu

c
B

c/B

-

100 %

Krátkodobé záuazky
Rozpočtové příimy celkem po konsolidaci
Výpočet podílu závazků na rozpočtu

1 349 tis.
+

zisk po zdanění z Hc

9 437 tis,

14 29

Kč
Kč
o/o

podílzastaveného maietku na ceIkovém maietku
D

E
D/E

-

100

7o

zastavený maietek
celkový maietek územníhocelku
výpočet oodílu zastaveného maietku na celkovém maietku

usc

0 tis. Kč
83 743 tis. Kč

ffi
0,00 %

\qo*i**ď

vyJÁDŘENí K poMĚRu DLUHU úzrmníHo cELKu x potuĚRu .letto pŘi.lltlů

zl

posuoruí

črvŘl nozpočrovÉRoKy poDle pnÁvníHo pŘronsu upnnvulícíno nozpočTovou
oopovĚoHosr
Zákon č, 42012004 Sb, stanoví, abychom v našízprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil
60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtovéroky. V opačnémpřípadě jsme povinni uvést, o kolik dluh
územníhocelku překročilprůměr jeho příjmů.

Dluh územníhocelku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtovéroky o 608 tis. Kč,

V Plzni, dne 30. 3,2022
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Nepomucká 10, Plzeň
osvědčení o zápisu do seznamu
auditorských společnostíč. 219
lng, Michael Ledvina - jednatel

lng. MichaelLedvina

osvědčení o zápisu do
seznamu auditorů č. 1375

