
mAudit §.J;c.
Mťákotín 5, 588 54 Mrákotin
IČ: 26922746
Díc Cz26922746
mob: 777 996 350
drastich.bret(4tiscali,cz

zpRÁvn o vÝslnuru pŘnzxounnÁi{í rrosponeŘnxí

podle zákona č.9312009 Sb., o auditorech a o změně některých ztikonů, ve znění pozdějšich
předpisů, auditorského stanclardu č. 52, dalších relevantních přepisů lydaných Komorou
auditorťr České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní

zíízeni), ve zrrění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 42012004 Sb., o

přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celk& a dobrovolnýclr svazků obcí, ve
znění pozděj ších předpisů (dále jen ákon č. 42012004 Sb.).

pro ú7emní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí

Obec Radkov

(dále jen ,,územní celek")

za období od 1.1.20l8 do 31.12.2018

I. VŠEOBECNE INFORMACE

statutární orgán územního celku: obec Radkov zastoupená stařo§tou panem

Miroslavem Marečkem

Auditor/auditorská společnost: DM Audit s.r.o. zastoupená odpovědným auditorem Ing.
Břetislavem Drastichem.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodařeni úzeriního celku:

Ing. Břetislav Drastich - odpovědný auditor
Ing. Zdeňka Drastichová - asistent

Další osoby podílející se na přezkoumrání hospodaření územního celku: nebyly

Vymezeni pravomoci auditora k provedení přezkoumáni hospodař,ení územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územniiro celku v souladu

s ustanovením § 4 odst. 7 zékona č. 42012004 Sb.. ustanovením § 2 písrn. c) zákona č.

9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zíkonů, ve znění pozdějších předpisů.



Místo přezkoumání hospodaření územního celku: Radkov 12

588 56 Telč
Niíí,iL^lí.1 {

5lJ8 54 Mrákotitl

Období, ve kterém b_vlo přezkoumáni hospodařeni územniho celku provedcno:

Dílčí přezkounlání hospoclaření ploběhlo l,c drrcch od l6. 1 ] ,201 8 do 23. 1 1 ,201 8

'/&,ěreřlé ni,A?1,^,lnlóní Ln"rrnrieřr.ni lař^lr;nllí\ ., ,rh,lnirí .r,l 7 1 1fl] O Ár, 1ll d ?O1a

Určení zahájení a ukončeni přezkoumáni hospodaření územního celku
auditorem/auditorskou společností:

- označení prl,ní činnosti allditora. kterou b1,la or,ěřovací zakír.ka zahájena a den pro..,edení.

Kontrola obsazení funkcí statrrtárního orgárru. členů zastupitelslva a vy'boťů obce před

rtzar,řením slnlottw. ntovedenll rjne 8,1 'i .20i íi

- označení pos]ední činnosti auditora na ol,čřovaci zakázce předclrázející rl,hotoverli zprá\,y a

den provecleni,

Kontrola ukazatelů podilu pohledárek a zár,azkťr na rozpočtových příjmech svazku a podílu

zastaveného majetku na celkovém maietkr-r obce dle § 10 oclst. (4) písnr. b) zákona 42012001

Sh. k 3 ] .l 2.20 ]8. prtrvedenil dne 9.4-20lt),

ll. pŘnonrĚr pŘEzKot]MÁNí HosponlŘsNí

Předmětem přezkoumáni jsou podle ustanove]lí § 2 odst. 1 zá4<ona č. 420/2004 Sb. údaje o

ročním hospodaření. tvořící součást závčrečného účtrr podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.

250/2000 Sh,. o rozpočiový,rlr plavirllech írzemních roznočtťt- ve znětrí 1rozdějších přerlpisri. a

to:

a) plnění příjmů a r,ýdajů rozpočtu včetně peněžr-rích opcrací, lýkajícich se lozpočtoých
prostředkťr.

b) linirnční operace, týkající se tvorb_v a použití peněžních íbnclů.

c) náklad5l a výrrosy podrrikatelské činnosti územního celktt,
d) peněžní opelace. týkající sel sdruženúch prostřeilkii vi,nakládaných nrr základě

stniouv,v mezi civčma nebo více územnírrri ceii<y" anebo na záklacič snriouv1" s,]in;;nli
prár,rrickými nebo fl,zickými osobami.

e) t-rrrar-rční opeíace. týkající se cizíclr zdro.jťr ve smyslu právních předpisťr o účetnictvi.
f1 hospodařerrí a rrakládání s prostředk) poskytnutýúri z Nárcldnílro fondu a s dalšími

pŤoslředky z,e z,ahranlči poskl,tnutýnli na základě nezinárorlních smluv,

s) 1,yúčtování a vypořádání llnarrčnich l,ztahů ke státtrímrL rozpočtu, k rozpočtťrrrr kraiÚ. k
rozpočtťurr obcí. 1t jinýnr rozpočttinr. ke stálním f'ondlirn a k dalším rrsobárr.

Pr'edmětem přezkoumárrí v souladu s tlslanovenin .E 2 oclst. 2 z,ákona č. 12012004 Sb. jsou

dále oblasti:



a')

b)
c)

naidádání a hospo<iaření s majeikem ve viastnictví územního ceiku,
nakládáLní a hospodaiení s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávéni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimtou úkonů a postupů
přezkoumaných orgiánem dohledu podle zátl<ona č. 13412016 Sb,, o zadávání veřejných
zakéůek, ye zrLéní pozdějších předpisů
stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi,
ručení za závazky fuzických a právnických osob.
zasíavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch ďelích osob,
zázováni lěcných břemen k majetku územního celk-u,
účetnictví vedené územnim ceikem,
ověření poměru dluhu územnílro celku k průměru jeho přijmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujicího rozpočtovou odpovědnost.

. ^š_-..^,,.. : -,: .,^^_^^ . x-.,:ttl. ftl-Ilrrrsl\A rl(}-1-1\l' U lyll\r! l tt(rJrt l,Al(l1l\t

Předmět přezkoumritri podie ustanoveni § 3 zá,kona ó.420l20/J4 Sb. (viz bod ll. této zprár,y)

se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními pŤedpisy,

b) souladu hospodařeni s tinančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodrženi účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanění vjpomoci a podmínek jejich

použití,
d) věcné a formální správnosti doklaclů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumá,rrí hospodaření pokývajíci výše uvedená hlediskajsou
uvedeny v příloze A, kteráje součástí této zprávy,

tV. DEFINoVÁNionpovĚoNosri

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumrárrí a za jeho zobrazeni v úěetních
a finarrěních výk azech, je odpovědný statutámí orgán územního celku.

Naší irlohou je, na základě provedeného přezkoumáni hospodaření. vydat zprávu o rlisledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumaní hospodaření j srne provedli v soulaclu se zákonem č.
.!. /.nrr.t clr. ^ ^.-l:.^-^^L -}.t,r^-,,^L -:l.^-.'. .,^ -,-:_j _^-lx::j_L _!-.l. ' ", jižuu, bD., o aucitorcci,i a o Zincnc nci(lcrycn zai(ůnu. vc Z,iťni pozccjsicn prccpisu.
auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditoru
České republiky a s uslanoveními § 2, 3 a l0 zákona ó.42012004 Sb. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abychom ziskali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je
v souladu s htedisky přezkoumáui hospodařeni (viz bod III. této zprávy).

v. nÁucovÝnoz§AllPRÁCí

Za účelem vykonání pŤezkoumriní hospodaření územního celku byly použity postupy ke
shromaždění dostatečných a vhodných důkazníclr informaci. Tyto postupy jsou sv.ým

rozsahem menší než u zakáuky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
základě jeho odbornélro úsudku včetně vyhodnocení rizik význanrrrých (materiálních) chyb
a nedostatků. Při vyhodnocovtini těchto rizii auditor bere v úvahu vnitřni kontroiní systém

d)
e)
I)

c)
h)
i)



ťlzenrnílro celltu. Použité posfup,v zalunují l,ýběrol] zpúsob šetŤení a vy'znamnost
(nraterialitU ) .i cdnotlivých skutečností.

íl,.,,"_..j,:.,,!..|..tl..l,,.i:.,,,l,,,,.;,,, l '. ! , . . . . , ; ; t .: . l.,.;; . , ; , , , '. . , , , , , , . . , , ; |.,.-,,.., |-i_.,; .'.,*,,,,,;L.,

celku je uredeno \ ::llnosl3lne priloze- kteri 1" naaitnnu součlsri teto zprrvr. V rárnci
přezkoumáni lrospodařerrí úzcrrrního cclku čini] auditor i další kroky a využíval i další
inlbrmace, l<teré nejsou součástí tohottl tlznačení.

Z.(yĚR ZpRÁ\/y o \/ÝsI- E DK|- pŘF, ? Ko l_ M,tNi Ho-qpoDAĚ-E Ni

A. VYJÁDŘENí K SOULADLj HOSPODAi{ENí s rrlgntsrY PŘ],ZKOUMÁNí
HOSPODAŘENÍ

Na základě námi proveclcnóhtr přczkoumání hospodaření ťtzemního celku jsme nezjistili
žiiilt,trrLt skr,rtel\nrls1, ktefá b,v rrás veil]a k pi,,:svĚrlčcní, že přezk ottnávattt! hosprlrlařt.,ni není ve
r,šeci,t význarnný,ch (materiálních) ohledcch v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uveder-rýni v bodě III. 1éto zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ oHlroNĚ CHYB A NEDOSTATKť]

Zákorr č. 42012004 Sh, stanor,í. ahl,chorrr ve znrár,,č tlr,r:rili závěr porlle ttsíanovení § 10 odst. 2

pisnr. ci) a ocist. 3 cirovaného zákona. Toto ustanoveni vyžaduje, abycirt,lm ve své zprál,e o

výsJedku přezkoun-rání hospodai,ení uveclli. zda pii pi,ezkorrnrálí hospodal'errí byly z.iištěny
chy,b.v a neclostatky a v čem pr'ípadně spočívaly. a to bez ohledu na jej ich vý-znamnost
(materialitu) ajejich vztah k hospodařeni územrríhcl celkujako celku,

Při přezkoumáni hospodaření územniho celku za rok 2018 jsme nezjistili žádnó chyby
a nerlostatky"

C. IJPOZORNĚNÍ Ne pŘÍpaoNÁ ntzu<,r

Na základě zjištčrrí pcldle ustanovení § l0 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

upozorňrrjeme rra následLrjící případná rizika. která molrou mít negalivrrí dopad na

hospodaření l'rzemního celktt v ht tt] tlttcnosti :

Žáclná případn á rizika neb"vla zjištěna.

D. PODíL POIILEDÁVL]K A ZÁVA;ZK{-i r\-A ROZPOčTU úZEMNíHO CELKU
A PODíL ZASTAVENÉHO MAJE,I,K[] NA CELKOVÉM MA.IETKI_] Územigo
CELK!_]

Při vý,počtu ukazatelů ncbyl1, z.jištěny případné výz,namrré odchylky mezi výpočtem
provedeným ílzelnním celkenr a auditorenr.



Podil pohledávek na rozpočtu

A Vynrezení pohlcdávek 416 247 Kč
B Vyrrrezení rozpočtových pří jmii 6 178 407 Kč
A/B+ I00% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 6,74 %

Podfl závazků na rozpočtu

C Vymezerrí závazků 403 052Kě
B VynezeIlí rozpočtovýclr příj mťr 6I78 407 Kč
C/Bx100% Výpočet poclílu zlLvazků na rozptlčttt 6.52%

Podí| zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastal,etrého rrrai ctku 0Kč
E Vymezerrí majetku pro výpočet ukazatcle 17 393 063 Kč
D /E * 100 % Výpcrčet pcldílu zastaveného trrajetku na

^ ^1l, ^ -,,a,__ -__^:.-]t.-,t-cl NU v9| t l ll larIlLNu

0%

I1. VYJÁDŘENí r pouĚnu DLLrFIU ťlzpl,txíHo CELKI,T K Po\4ĚRLI .]E}{O PŘíJMI'J
ZA POSLEDNÍ ČrVŘI ROZPOČTOVÉ I{OKY PODLE PRÁ\T{ÍHO PŘEDPISII
L]PRAVLr.lic] jHo RoZPoc,TOVoI] ODPOVĚDNoST

Zákon č. 42úi2a04 Sb. sianovi, abychom v naši zprávě uvedii výrtrk o rorn. že diuir írzcnrníi-ro

celku nepřekročil ó0 % prťLrněrtr jelro piíjniů za poslední čt_vři rozpočtor,é rok1,. V opačrrérn
pi,ípadě jsme povinni ul,ést, o koli]< dluh úzen-rního celku pŤekročii průměr jeho příjnrů,

Dluh územního celku nepřekročil 60 %, průměru jeho přijmů za poslední čtyři
rozpočtovó roky.

u. DALŠi INI,ORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Pi,ilohou této zpráv1, o výsJedcích přezkounrání lrospodai,ení je, v souladu s ustalrovením § 7

pisnr. c) zákona č. 4)012004 Sb.. i písenrrré stanovisko územního celku k návrlru zprávv
tl r, ( qir,r i't. r r níc zkoltmá tr í hornrrci;tir,ttí



V5lhotoveno ^" 
4 l'fr

Auditorská společnclst:

DM Áttdit s.r.o.

Evidenční č.435
Zastoupená:

Odpovědný auditor:

lnrr. Rřel islav Drastich. evident]ní

nodnis_ razítkr-r

Ing. Zdeňka Drastichová - asistent poclpis

Znrár,a nroier]nána se slatl]tžin]ím orr]ánem tizemního cr:lktt rlne

Zpráva předána statutrimímu orgánu územního celku dne

pan Mirosltrv Mareček

OBEC RADKOV
Radkov 12

588 56 Telč

ft.h. 40/?

Ing. Miclraela Svobodová

Ing- Rr'elislav Drastit:h

Podnis- razílkrl

6řr'r^
, -eF
s,ji-'.]sý

-ffi?
, h*/

- t,o.Y

Podpis, razítko podpís. razítko

J.**^-



Přilohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a DSO (F|n 2-L2 M) k 31.12.20l8
Rozvaha DSO k 31.12.2018
Yýkaz ziskll a ztráty DSO k 3 1 .12.201 8

Příloha DSO k 31,12.2018
Semam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodařeni za
rok 2018.

Seznam dokladů a jiných maieriáiů využirých při přezkoumání hospotiaření za rok 20i8.

Bankovní výpisy 1. 1.2018- 3 1. l2.201 8

GE Money Bank, a.s. vlpisy č. 2018/1 - 12

ČNB \.ýpisy č. t - 24
Fakfury přijaté 20l800l - 2018223

Fal(ury vystavené 20l8000i - 20l800l0
Pokladní doklady 1800000l - 18000403

Účtový rozwh pro rok 20l 8
Hlavní účetní kniha za prosinec 20l8
Účetní deníky leden - prosinec 20l8
Zápisy ze zaseóáttí OZ 201'1 ,2018
Doklady o činrrosti finarrčního a kontrolního qýboru v roce 2018

Ruzptrčct na rr-rk 20 i 8 a rozptrčlová opaiřcrri i - 6

Finanční lypořádání dotací 20l8
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2- 12 M k 3 l .12.2018

Rozvaha - Bilance k31.12.2018
Výkaz zjsku a Ťrety k31.12.2018
Přiloha k účetní závěrce k 31.12.2018

Závěrečný účet Obce Radkov za rok?01,7

Protokol o schválení účetní ávěrky Obce Radkov za rok 2017

Srněrnice pro lrospodaření Obce Radkov
Inventarizace majetku a závazků k 3 l .l2.2018, Plán iaventur, lnventarizační zpráva, inventumí

soupisy l - 9
Evidence majetku a odpisol"ý plán na rok 20l8
Mzdová agenda za rok 2018
a\l':^|.( l_ j :-*^*^.^.,: __;_l,,, ^l._^ .,,.,,,., _^,]|,^., ^-

l 0.4.20l9
Ing. Drastich - auditor


