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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Zivotice, ICO: 00574074
za rok 2014

Přezkoumání
20.

se

uskutečnilo dne:

s.2015

nazékladézákonaě. 42al2004 Sb., o přezkoumávrání hospodďení územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

oÚ Životice

Životice 17,335 44 Kasejovice
Přezkoumané období: 1. 1. 2014 _3l.12.2014
Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Ing. Pavlína Melčová Bočanová
kontrolor:

-

Ing.VladimíraNeumannová

Při přezkoumání byli přítomni:

_
-

BohumilNěmejc - starosta obce
Veronika RríŽová - místostarostka

Podpisy kontroloru:
Ing. Vladimíra Neumarrnová
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Ing. Pavlína Melčová Bočanová
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kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahýícíchse k němu podle $ 2 zákona č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávéni hospodďení územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o ýsledku přezkoumiíní je náwhem zprávy o .r1ýsledku přezkoumání
hospodďení' přiěemž konečným zněním zprávy se stavá okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb.' k podrínípísemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský uřad Plzeňského kraje,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávéni hospodďení obcí a kontroly, Škroupova 18,
306 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprálry o ýsledku přezkoumiání hospodďeni
stran byl seznámen a jeho qitisk číslo1 obdržel
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starosta obce

Rozdělovník
Výtisk č.

Počet rnýtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

ÚSC Životice

Bohumil Němejc

2

I

Krajsky uřad Plzeňského kraje

Ing. Miroslava

Vyskočilová

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávani hospodďeni. Přezkoumání hospodďení bylo provedeno v'ýběroqim
s ohledem na významnost jednotliých skutečnostípodle předmětu a obsahu
'p_ůsobem
p^řezkoumríní. Při posuzoviání jednotliqich právních úkonůse vychazi ze zněnt právních
předpisů plďných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

narok 20L4zveřejněnod 16. 11. do6.L2.2013

Rozpoětová opatření

č.1_7

Rozpočtorný výhled

na

Schválený rozpočet

na rok 2014 schváIet

Závěreěný

iňet

roky 2014 -2078

Zo

dne 6. 12.2013 jako

Zo

dne 13.6.2a14 bez

vyrovnaný

za rck 2013 schváLen
r,yhrad

Bankovní výpisy

za období leden - prosinec 2014

Evidence pohledávek

za období leden - prosinec 2014

FakÍury

za období leden - prosinec 2014

Hlavní kniha

sestavená k 31. 12. 201,4

lnventurní soupisy maj etku a záv azktl

inventariza ce za r ok 2A 1 4

Kniha došlých faktur

za období 1eden - prosinec 2014

Pokladní doklady

za období leden - prosinec 2014

Pokladní kniha

za období leden - prosinec 2014

Příloha rczvahy

sestavená

k31. 12.2014

Rozvaha

sostavená

k31.12.2014

Účetní doklady

za období leden - prosinec 2014

Úotovy rozvrh

platď pro daný rok
sestavený

k31.12.20t4

Yýkazzisku aztráÍy

sestavený

k3l.12.2014

Vnitřní předpisy a směrnice

platné v daném roce

Zápisy z jednánt zastupitelstva včetně
usnesení

za období prosinec 2013 - prosinec 2014

Zapisy z kontrolního a finančníhovýboru

za období leden - prosinec 2014

Y

ýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

B. zjištěníz jedn orázového přezkoumání
Při přezkoumríní hospodareni Úsc Žívotice:
nebvlv ziištěnv chyby a nedostatkv.

C. Závér
I.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozírol<y

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání za

rok20t4

dílčípřezkoumání nebylo provedeno.

il. Při přezkoumání hospodaření Úsc Životice

za rok 2014

Nebvly ziištěnv chybv a nedostatkv (s 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

IIII.

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

Iv. Při přezkoumání hospodaření Úsc Životiee za rok20l4
Byly zjištěny dle $

10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočfu územníhocelku

0,00 oÁ

b) podíl závazkttna rozpočtu územníhocelku

3103 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku
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