;

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

ZPRÁVA
O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

města Blovice

za období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

duben 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územní samosprávný celek:
Název územního celku:

Město Blovice

Statutární orgán;

starosta Jan Poduška

Sídlo:

Masarykovo náměsti 143, Blovice 336 01

IČO;
Právní forma:

00256455
územni samosprávný celek

Auditorská společnost;
Název;
Sídlo:
Pracovníci kontrolní skupiny:

HZ Plzeň spol. s r.o.
Nepomucká 10, Plzeň 326 00
Ing. Michael Ledvina
Ing. Radka Houšková
Bc. Stanislava Němečková
Ing. Veronika Bultasová

auditor Č. 1375
asistent auditora
asistent auditora
asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedeni přezkoumání hospodařeni města Blovice:
Auditor provedl přezkoumáni hospodařeni města Blovice v souladu s ustanovením ~ 4 odst. 7 zákona
Č. 420/2004 Sb., ustanovenim ~ 2 písm. b) zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve
zněni pozdějšich předpisů.
Místo přezkoumáni:

kancelářské prostory územního samosprávného celku

Období, ve kterém bylo přezkoumáni hospodařeni provedeno:

srpen 2016— duben 2011

Určeni zahájení a ukončeni přezkoumáni hospodařeni města Blovice auditorem:
Plánování přezkoumání hospodařeni USC —23.8. 2016
Učetni závěrka USC, závěrečné testy —13.4. 2017
-

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmětem přezkoumáni jsou podle ustanovení ~ 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodařeni,
tvořící součást závěrečného účtu podle ~ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územnich rozpočtu ve znění pozdějších předpisu a to:
a) plněni příjmu a vydaju rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) flnančni operace, tykajici se tvorby a použiti peněžnich fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžni operace, tykajíc se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma
nebo v ce uzemnimi celky anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) ~nančni operace tykaj ci se ciz ch zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
Ü hospodařeni a nakladáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšimi prostředky ze
zahranici poskytnuty i a zak adě mezinárodnich smluv,
.~.„

~
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g) vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahu ke státnimu rozpočtu, k rozpočtum kraju, k rózpočtum obci,
k jiným rozpočtum ke státnim fondum a k dalším osobám
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovenim ~ 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictvi územního celku,
b) nakládání a hospodařeni s majetkem státu, s nimž hospodaři územní celek,
c) zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek, s výjimkou ukonu a postupu přezkoumaných orgánem
dohledu podle zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějš ch předpisu
d) stav pohledávek a závazku a nakládáni s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a pravnických osob,
I) zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch třetich osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územniho celku,
Ii) účetnictví vedené územním celkem.
‚

Ill. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumáni podle ustanoveni ~ 3 zákona č. 420/2004 Sb., se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodařeni s Iinančnimi prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodrženi účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použiti,
d) věcné a formální správnosti dokladu o přezkoumávaných operacích.
Přehled právních předpisu, s nimiž auditoru přezkoumávaného hospodařeni ověňl soulad
-

-

-

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodařeni územnich samosprávných celku
a dobrovolných svazků obci, ve zněni pozdějšich předpisů,
vyhláškou č. 449/2009 Sb., O způsobu, terminech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnoceni plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtú územních samosprávných celku, rozpočtu
dobrovolných svazků obci a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve zněni pozdějších
předpisů, která provádí některá ustanoveni zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změnách některých souvisejících zákonu (rozpočtová pravidla), ve zněni pozdějších předpisu
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšich předpisu,
a souvisejicími prováděcimi právnimi předpisy:
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve zněni pozdějších předpisu,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšich předpisu a souvisejícími prováděcimi
právními předpisy:
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se prováději některá ustanovení zákona č. 563 1991 Sb,
o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předáváni do centrálniho systému účetních informaci státu a o požadavcích na
technické a smišené formy účetnich záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
českými účetními standardy pro některé vybrané účetni jednotky, které vedou účetnictví podle
vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
zákonem č 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů,
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů,
zákonem č 243/2000 Sb o rozpočtovém určeni výnosu některých daní územním samosprávným
celkum a některým státnim fondum (zákon o rozpočtovém určeni dani), ve zněni pozdějších předpisů,
nařízením vlády č 564/2006 Sb o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve zněni pozdějších předpisu, provádějící některá ustanoveni zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve zněni pozdějších předpisu,
zákonem č. 320 2001 Sb o fnančni kontrole ve veřejné správě, ve zněni pozdějších předpisu,
vyhláškou č 270 2010 Sb o nyc taňzaci majetku a závazků, ve zněni pozdějšich předpisu
-

-

-

-

-

-

-

-
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vyhláškou č. 220/2013 Sb., O požadavcích na schvalováni účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek.

-

IV. DEFINOVÁNi oDPovĚDNosrI
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumáni a za jeho zobrazeni v účetních a Ďnančnich výkazech, je
odpovědný starosta Jan Poduška.
Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumáni hospodařeni vydat zprávu o výsledku přezkoumáni
hospodařeni. Přezkoumání hospodařeni jsme provedli v souladu se zákonem Č. 93/2009 Sb., o auditorech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisú auditorským standardem č 52 a dalšími relevantními
předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními ~ 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodařeni tak, abychom ziskali omezenou jistotu, zda hospodařeni města Blovice je v souladu s hledisky
přezkoumáni hospodařeni (viz bod Ill, této zprávy).
V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRÁCI
Za účelem vykonáni přezkoumání hospodařeni města Blovíce byly použity postupy ke shromážděni
dostatečných a vhodnych dukaznich informaci. Tyto postupy jsou svým rozsahem menši než u zakázky
poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně
vyhodnoceni rizik významnych (matená nich) chyb a nedostatkú. Při vyhodnocováni těchto rizik auditor bere
v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávného celku Blovice Použté postupy zahrnuji výběrový
zpusob šetřeni a významnost (matenialitu) jednotlivých skutečností.
Rozsah přezkoumané dokumentace.
Schválený rozpočet na rok 2016 a rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
Závěrečný účet roku 2015
Usnesení zastupitelstva města za období 2016
Vybraná usnesení rady města v období 2016
Zápisy ünančního a kontrolního výboru za rok 2016
Vybrané kupni smlouvy uzavřené v roce 2016
Vybrané vnitřní směrnice organizace platné pro rok 2016
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací k 30. 9. 2016, schválené odpisové plány
roku 2016, zřizovací lís~ny příspěvkových organizací
Zápisy z veřejnosprávních kontrol zřízených přispěvkových organizaci
Protokoly o schváleni účetní závěrky města Blovice a jím zřízených PO za rok 2015
Vybrané dotace ze SR
Vybrané veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace za rok 2016
Vybrané vnitřní doklady za rok 2016, vybrané účetní doklady za rok 2016
Konečné stavy a splácení úvěrů za rok 2016
Fyzická a dokladová inventarizace k 31. 12. 2016
Analytická obratová předvaha k 31. 12. 2016, výkaz FIN 2— 12 Mk 31. 12.2016
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetni závěrky územního samosprávného celku k 31. 12. 2016
Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vl. zÁvĚR zPRÁVY o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENI

A.

VYJÁDŘENI K SOULADU HOSPODAŘENÍ $ HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumáni hospodařeni města Blovice jsme nezjistili skutečnost, která
by nás vedla k přesvědčeni, že přezkoumávané hospodařeni není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumáni hospodařeni uvedenými v bodě Ill. této zprávy.
~ s~,1
4

B.

WJÁDŘENI OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných celku a dobrovolnych svazku
obci, ve zněni pozdějšich předpisu, stanov, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení ~ 10 odst. 2 písm.
d) a odst. 3 citovaného zákona Toto ustanoveni vyžaduje, abychom ve své zprávě ~ výsledku přezkoumání
hospodařeni uvedli, zda při přezkoumáni hospodařeni byly zjištěny chyby a nedo~tatky a v čem připadně
spočivaly, a to bez oh edu na jejich vyznamnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Blovice jako
celku
Při přezkoumání hospodařeni územního samosprávného celku Blovice za rok 2016 jsme nezjistili chyby
a nedostatky.
C.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dle ~ 10 odst. 2 pism. b) zákona č. 420/2004 Sb., O přezkoumáni hospodařeni územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšich předpisů nebyla zjištěna žádná ~zika, která by měla negativni
dopad na hospodařeni územniho celku Blovice v budoucnosti.
D.

PODÍL POHLEDÁVEK A zÁVAzKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA BLOVICE A PODIL ZASTAVENÉHO
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA BLOVICE

Podii pohledávek na rozpočtu
A
Krátkodobé pohledávky
B
Rozpočtové přijmy celkem po konsolidaci
NB 100 %
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

3.784 tis. Kč
96.839 tis. Kč
3.91 %

Podíl závazků na rozpočtu
Krátkodobé závazky
C
B
Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci
Výpočet podílu závazků na rozpočtu
CIB 100 %

9.577 tis. Kč
96.839 tis. Kč
9.89%

*

*

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
Zastavený majetek
E
Celkový majetek územniho celku
D/E 100%
Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku USC
*

64.165 tis. Kč
779.040 tis. Kč
8, 24%
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HZ Plzeň spol. s r.o.
Nepomucká 10, Plzeň
osvědčeni o zápisu do seznamu
auditorských společnosti č. 219
Ing. Michael Ledvina jednatel
—

O
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el Ledvina
osvědčeni o zápisu do
seznamu auditoru č 1375
.

