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Mnátotín 5, 588 54 Mrákotín
ic: 26922746
Dlč: cZ26922746
mob: 777 996 350
drasťich.b.et@]tiscali. cz@Audit §.r.c.

zpnÁvl o vÝslllru pťuizx<ruuÁNí HosponnŘtNi

pocile zákona č.9312009 Sb.. o auclitorech a o zniěně některýclr zákonů. ve znění pozdějších
přcdpisťr. auditorského standardu č.52. dalších re]evantniclr přepisů vy,daných Konrorou

auditorů České republiky. podle ustanovení 
"§ 

42 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecrrí

zřízpni\ wl znění nnzi]Ěičinlr nřéán;<ů ,.r nnrlle rl<trnnr,,-ní § ]íl zÁVnnq ř rlríllrnn4 Ch í\

přezktlunrávti,t,ti lrospodúení úzetnníclr sarrros;lrár,nýclr celků a dotlrovtllrtých svaz,ků ot'lci" r,e

znění pozdějších předpisťr (dále.ien zákon č. 420/2001 Sb.).

pro územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí

Obec Rudkov

(dále jen ,,územní celek")

za období od l.1.2079 do 31.12.2019

I. VŠEOBECNílNFoRNlACE

Statutární orqán územního celku: Obcc Radkov zastoupená starostou panem

Miroslavem Marečkem

Auditor/auditorská snolečnost: DM Audit s.r.o. zastoupená odpovědným auditorem Ing.

Břetislavem Drastichem.

Jména osob provátlějícich přez-kounrárri hospodirření úzeInníhti ce]ku:

tng. Bi,etislav Dfastich - odpovědný, auclitor

ing. Zdeirka Drastici-rová - asistent

Další osoby podílejíci se na přezkournáni lrtlspoclaření úzenrnílro celku: nebyly

Vymezeni pravomoci auditora k provedeni přezkoumáni hospodaření územního cclku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkourrrání lrospodaření územnílro celklt v souladu

s uslanovením § rt odst, 7 zákona č. 12012004 Sb.. ustanoveninr § 2 písrn. c) zákona č,

9312009 Sb,, cl auditorecl-r a o zmčně něktei-ýclr zákonů. ve znění pozdějších předpisů.



Místo přezkoumání hospodaření územního ce|ku: Radkclv 12

586 56 Tcič
Mrákotín 5
588 54 Mrákotín

Období, ve kterém b1,1o přezkoumáni hospodaření územního celku provedenol

Dílči přezkounrání hospodaření proběhlo vc <lnech od 28.1 1 .201 9 do 1 1 . l 2.20 1 9

Závčrečné přezkoumání hospodaření probělrlo v období od 7.5.2020 do 20.5.2020

Určení zahájení a ukončení přezkoumáni hospodařcní územního celku
auditorem/auditorskou společností:

_ označení první činnosti audiLora. kterorr b_vla ověřovací zakázka zalrájena a den provedetri.

Kotrtrola obsazelrí funkcí statutámílro orgánu, členů zastr,rpitelstva a výborů obce před

uzavi,ením snrlouvy. plovedeno dne 2 1. 1 0.20 l 9

- tlznačení posledni činnosti auditora na or,ěřovací zakázce předcháze.jící q,hotoveni zprár,y a

clen provedení.

Kontrola ukazatelů podílu pohledávek a zál,ukťr na rozpočtor,,-r,,ch přiirrreclr svazku a podílu
,.,, l,,,,,,,;h^,_-i^rl,,, _,,.._ll ^.,i_ _.-: .,l,,, ,-L,. . lI .{ 1ll .,].l ,ll ^;.,_l kr,.il ,,-. l.n l0U_]ZliJi!iiaiiaijw iiiú.jli^i,i,lJ Il,.|!Ll\u VL,\! ul! 5 l''

Sb. k 31.12,2019. provedeno dne l9.5.2020.

It. pŘnnuĚrpŘtrzKotjMÁNíHospoDAŘENí

Přednrětem přezkoumlulí jsou poclle Lrstanovcrrí § 2 odst. l zákona č. 420/200,+ Sb. údai c o
_,-x^í_. ].^.^,-,].)řá,.í +,-^ří^í .,....\;.1 ?Á.,x...;_Á1"^ í,,\r., loá]- i l? ^,tqr ) l-] uóLlr,P\jliiv ! i/ !'LiĎ!. -.i j Z.il\ijij3 C_

250/2000 Sb., o rozpočtovýclr pravidlech ítzenrních rozpočtů. ve znční pozdějších předpisů. a

to:

a) plnění příjrnů a výdajů rcrzpočtu včetrrě peněžníclr operací. týkajících se rozpcrčtových
prostředků.

b) ijnančni operace. týkajíci se tvorby a použití perrěžních fondíl,
c) rrákiatiy .t výrrosy prtldlrikaiciskú čillrtlsti úzcitiriiiio cciktr.
d) pcněžní operace. týkajicí se sdrrúcrrých prostiedkťl r,l,rrakládaných na záklaclě

smlouvy mezi dr,ěrna ncbo více ítzenrníni celk5," anebo na základě smlour'_y s jinými
prál.nickýnri nebo íy,zickými osobami,

e) linančni operacc. týkající se cizíclr zdrojů r,e sm_vslu pr,ávních předpisťr o írčetnictví,
1) hospodaření a rrakládánj s prostředk_v poskytnutýfii z Národrrího 1bndu a s dalšínri

prostředky ze zairraničí poskytnutými na základě mezirrároclních smluv.

B) vyťičtovJLrrí a vypořátiárrí fitratrčtríglr vziahit kc siáiirírrru ruzpoč[t-r. k ioz-ptrčtŮiii i,ia.jŮ. k
ťozpočtůnr obcí. k j inýrn lozpočtům. ke stánrím 1bndům a k dalšírr' osobám.

Předn-rětenr pi^ezkor:rrrání v sorrladu s ustanovenínl § 2 odst. 2 zákor-ra č. 420/2004 Sb. jsou

dále oblasti:



a)
b)
c)

d)
e)

0

h)
i)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
rrakládarrí a hospodaření s majetkem státu, s nímž lrcrspodaří ťrzernní celek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgránem dohledu podle zékona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zaki:ek, ve mění pozdějšícli předpisů,
stav pohledávek a závazků a nakládriní s nimi,
ručent za závazky $,zických a právnických osob,
zastavování moviqfch a nemovitých věcí ve prospěch tŤetích osob.
zřiznvání věcnúch hřemen k maie|krr íIzpmníhn celkrr

účetnictví vedené útzemním celkem,
ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jelro přijmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁŇ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumáni podle ustanovení § 3 zákona č. 42012004 Sb. (viz bod Il. této zprály)
se ověfuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finančni qýpomoci a podmínek jejiclr

- ^--x:+!PUu-Zrll,
d) věcnó a formální správnosti dokladů o přezkoumávarrých operacich,

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývaj íci výše uvedená lrlediskajsou
uvedeny v nřiloze A, kteráje součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍonpovĚnNosrí

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních
a finančních výkazech, je odpovědný statut{imí orgrán územního celku.

Naší úlohou je, na zakladě provedeného přezkorunání hospodaření, vydat zprár,u o výsledku
přezktrurrrání irospoiiařcní. Ficzkcrunrárri hosporlaicrrí jsrne proveciii v souiaciu se zákonem č.
9312009 Sb., o auditorech a o změně někter,ých ákonů, ve znění pozdějšich předpisů,
auditorsk]_im standardetn č. 52 a dalšími relevarrtními předpisy v,vdanými Komorou auditorů
Českérepublikyasustanoveními§2,3alOzíkonač,42012004Sb.Vsouladustěmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplá,Lrrovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je
v souladu s hledisky, přezkoumání hospodaření (viz bod lll. 1éto zprávy).

V. nÁlrcovÝnoZSAHPRÁCí

Za účelem vykonání přezkoumriní hospodaření územního celku byly použity postupy ke
sbromriždění dostatečných a vhodných důkazníclr infonrrací. T}Ťo postupy jsou sv,ým
rozsahem menší než u zakáuky posk},tující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
.óLl.Áě;^h^ 

^ílh^.,lÁh^ 
l'rarrr]!rl ,,ietné.^,hnÁ-^^..í í;?;L l,í,?h4mhť.^h /ffiotéíiólňi^h\ 

^Lýh
a nedostatků. Při .,i,hoCncco.,,erj těchto rizik auditor bere r,ú.,,ahu vl-tillní ,t,ontrclní si,stém



územního celku. Použité postupy zahmují výběrowý způsob šeření a qímarnnost
(materialitu) jednotlir,"ých skutečností"

Označení všech dokladů a jiných materiálů r,yužiqých při přezkoumání hospodaření územního
4^ll.,. i^ ,,.,-,.l^-^ ,.a^É^.1-1_Á _ii|^-_ l,.^-Á :^ __líl^^,, .^,.,iÁ^rí rÁr^ -_-Á.,., \l -,i-^:!!t^u J! J9 ,|!u,lluu zPi.ii j. Ý i(iiiii.i
přezkoumání hospodařeni územního celku činil auditor i další krokry a vpžíval i další
infbtmace, které nejsou součástí tohoto označení.

zÁvĚn zpnÁvy o \.ýsLEDKu pŘEzKouvrÁxi rrospoDAŘENi

A. VYJÁDŘENí K SOULADU HOSPODAŘENí s HLpotsry pŘgzrouuÁNí
HOSPODAŘENÍ

iia zái<iadě námi provedeného přezkoumání htlspotiaření územního ceiku jsme nezjisiiii
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálrrích) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě IIL íéto zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OgrBONĚ CHYB ANEDOSTATKŮ

Zikon č.42012004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli ávěr podle ustanovení § 10 odst. 2
písm. d) a odst. 3 citor.aného zikona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny
chyby a neclostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na iejich ýmamnost
(materialitu) ajejich vztair k lrospodaření územního celku jako cclku,

Při přezkourrrátri hrrsputiařetlí rizernního cclku za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PRÍPADNÁ RIZIKA

Na zikladě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

upczorňujen,le na následu.jící připadná rizika. která mohou mjt negativní dopad na

hospodaření územního celku v budorrcnosti:

Žaona piipaoná rizika nebyla zjišténa.

D. PoDiL POHLEDÁVEK A Z^VAZKŮI NA ROZPOčTU I-JZEMNíFIO CELKL]
A PoDÍL ZASTAVENÉHU MAJE,IKU NA CELKOVEM MAJETKU ú-zptr.trvÍuo
CELKU

Při výpočtu ukazatelů nebyly zjištěny případné významné odchylky
provedenýnr úzenrním celkem a auditoretn.

meZ1 rlipočtem



E. vyJÁDŘENí r poltĚnu DLuHu úzplrNíHo cELKIJ r povĚtru rpuo pŘíluťl
zA posLEDNí črvfu Rozpočrovp RoKy poDLE pnÁwíHo pŘlopIsu
upnevu:ícíHo nozpočrovou oopov Ě oNosT

Zil<on č. 42012004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli qffok o tom, že dlu}r územního
celkrr ne.překročil ó0 % pnlrrněrLr jeho piijnrťr za poslerlní čtyři rozpočtové roky. v opačném
případě jsme povinni uvést, o kolik dluh uzemnílro celku překročil pruměr jeho příjmů.

Dluh rúzemního celku nepřekročil 60 7o pnůměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky.

VI. DALŠÍ INFORMACE

§tanovisko územniho celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni

Přílohou této zprávy o qfsledcích přezkoumání liospodaření je, v souladu s ustanovenim § 7

písm. c) zákona č. 420/2004 Sb." i pisemné stanovisko územního celku k návrhu zpráv_v

o qisledku přezkoumáni hospodaření,

l trtlll lrUltr§udrtlt Ir.l IUZlrU(ru

A Vymezení poh-ledávek 490 275 Kč
t} Vynrezení rozpočtových příjmů 5 686 414 Kč
^ 

/L) !É 1^Alrl

Ď^ Jít --<_,^-l--o_ - ^ -^-- ^ Y]_-
l trttll Zalazh,u |1.1 l t,l,|r('r.l'rr

C Vynezení závazktl 454 059 Kč
t] Vymezení rozpočtoqých příj mu 5 686 414 Kč
(1 ll) * 1í!^ol

Jr^.l!l -^-.^-.^-rL^ _^|^.l.-. -^ _^tl.^-,-a* 
-^:^.t-..l U(lla ,J.rsraÝr'rtllru rrlalr..nu lla (-€lrarrÝr.rrl lllaJUl§u

D Vymezení zastaveného majetku 0Kč
E Vymczellí rnajetkr"t pro výpočet ukazatele 18 450 238 Kč
n/E* ín^o/ \/-,,_^x^+ _^,]íi,, -^^+^,,^_xL^ -^:^+1,,, 

_^Y JP!'wl yvqru lrlaJvlNu rl4

celkovém majetku



a

v.vhotoveno rlne !,l I l,nL)

Alrrlitorsk_á společrrost,

D],I Auclit ,s.r,o.

Evidenční č. 435

Zastoupená:

(lrlnověr]nÝ al rrlilor,

Irrg. Břetislav Draslich.

poclpis, razítko

CU^/t;,/L(

Zpráva projeclnána se slatutámím orgánem ťtzemního celku dne

pan iviit-tlsiat, iviareček

StaloSta

OEEC RADKCIV
Radkov 12

588 5ó Telč

f " 
f' /a/,z,

/Jr' , 
' 

. /,l'U:/

Zpráva pŤedána statutámímu orgánu úzen-rníl-ro celkr-r clr-te /' 0 i Lpt,l

lI] g_ lYtlcnaela i.'VODOuOva

účetní

ápat-..§'ur'9:-KA-.-cR
q;.J;ý

fffi&
řo,§*.,.ry

Podpis, razítko podpis. razítko

Podpis. razítko



Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSo (Fin 2-12 M) k 31.12.2019
Rclzvaha DSO k 31.12.2019
Výkaz zisku a aráty DSO k 31.12.2019
Příloha DSO k 31.12.2019
Seznam dokladů a jiných materiálů vyuzitých při přezkoumání lrospodaření za
rok 2ú 19.

Seznam dokladů a jinýcb materiálů využidch při přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Bankovní výpisy 1 .1.20l 9- 3 1 .12.2019

MONETA MB, a.s. v,ýpisy č . Z019ll - 12

ČNB Yypisy č. l -- 17

Faktury přijaté 20l900l - 2019208

Faktury lystavené 20l9000l - 20190012
Pokladni doklady l900000l - i90003 19

Úětový rozvrh pro rok 20l 9

Hlavní účetní kniha za prosinec 20l9
Účetní deníky leden - prosinec 2019

Zápisy ze zasedaní OZ 20l' 8,2019
Dokiady o činnosti finančního a kontroirrího v,ýboru v roce 20i9
Rozpočet na rok 2019 a rozpočtová opatření l - 7

Finanční vypořádání dotací 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 3l .l2.20l9
Rozvaha - Bilance k 3l. l2.201 9

Výkaz zisku a aráty k 31.12.2019

Příloha k účetní závěrce k 3l .l2,20l9
Přimání k dani z příjmů právnickýclr osob za rok 2019

Závěreěný účet Obce F.adkov za rok 2018

Protokol o sclrválení účetní závěrky Obce Radkov za rok 20]8
Směmice pro lrospodaření Obce Radkov
Inventarizace majetku a závazkrl k 3I-IZ.2019, Plán inventur, Inventarizační zpráva, inventumí

soupisy l - 9
E v lušll!9 llli{gtl\u a Uúplsuv} Plall llar r UÁ Zv l 7

Mzdová agenda za rok 20l9
Ofi ciální intemetové stránky obce www.radkov.cz

20.5.2020
Ing. Drastich - auditor


