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Pod|ezákonač'93/2oO9Sb., o auditorecha o změně některýchzákonů,ve zněnípozdějších
předpisů,auditorskéhostandarduč.52, da|ších
předpisůvydanýchKomorou auditorů
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I. všEoBEcNÉ
rnronmnce
Statutární orgán územníhosamosprávného celku:
Zastupite|stvoMěsta Go|čův
Jeníkov,starostaměsta
Adresát:
Název přezkoumávaného
subjektu:
IC:
DIČ:
Starosta města:

Město Golčův
]eníkov
Nám. T.G.Masaryka110, 582 82 Go|čův
]eníkov
Město GolčůvJeníkov
00267406
c200267406
Mgr' V|astimilMarušák

Aud itorská spoleěnost:
ECO - Economic& CommercialOffices.r.o.
IČ:
DIČ:
opráv,rěnírnČR:
Síd|o:

63907828
CZ639o7a28
ot97
V Krátké1083,390 02 Tábor/ dá|ejenauditor/

ověřováníprovedli:

Ing. V|adimír
Pech,odpovědnýauditor,KAČR0339
Ing. Petr Sobotka,č|enauditorské
skupiny
Ing. KateřinaŠkrdletová,
č|enauditorské
skupiny

Za město přítomni:

Mgr. V|astimi|Marušák- starostaměsta
Bc. Miros|avMrkvička- místostarosta
p. Iva Jiráková - ekonomka

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření
územníhocetku města Go!ěůvJeníkov:
Auditorská spo|ečnostproved|apřezkoumáníhospodařeníúzemníhoce|ku Město Go|čůvJeníkov
v souladu s ustanovením$ 4, odst' 7, zákona č,42a/2oo4 Sb', ustanovením$ 2 písm' b) zákona
předpisů.
č.93/2oo9Sb., o auditorecha o změně někteých zákonů,ve zněnípozdějších
Místo přezkoumání: Městskýúřadv GolčověJeníkově
období, ve kterém bylo přezkoumání provedeno:
.
.

přezkoumáníhospodaření
proběh|ave dnechod 20.5'2016do L4'3'2017
Dí|čí
přezkoumáníproběh|ov obdobíod 15.3.2017do 3t'3'2oL7
Závěrečné

II. pŘeouĚr pŘezxoumÁnÍnospoonŘenÍ
Přezkoumání hospodařeníměsta za rok 2016 by|o provedeno na zák|adě písemně uzavřené
smIouvy mezi městem, zastoupeným starostou Mgr. Vlastimi|em Marušákem a auditorem,
zastoupeným..jednate|em p' Ing' V|adimíremPechem / současně odpovědným auditorém,
oprávněníKAČRč. 0339 /, Přezkoumáníby|o nap|ánovánoa provedenovýběrovým způsobems
ohIedemna významnostijednot|ivýchskutečností
tak, aby auditor získaIpřiměřenoujistotu pro
svoje vyjádření.
Předmětempřezkoumáníjsoupod|eustanovení
$2 odst. 1zákona č' 42o/2oo4Sb., údajeo ročním
hospodaření,tvořícísoučástzávěrečného
účtupod|e 517 odst. 2 a 3 zákona č. 25o/2oO0 Sb., o
pravid|echúzemníchrozpočtů,
rozpočtových
předpisů,a to:
ve zněnípozdějších

I

a) P|něnípříjmůa výdajů rozpočtuvčetně peněžníchoperací,týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
b) Finanční
operace'týkajících
se tvorby a použitípeněžních
fondů,
c) Nák|adya výnosypodnikate|ské
činnosti
územního
celku,
d) Peněžníoperace' týkajícíse sdruženýchprostředkůvynak|ádanýchna zák|adě sm|ouvy
mezi dvěma, nebo více územními
ce|ky,anebo na zák|aděsm|ouvys jinými právnickými
nebo fyzickýmiosobami,
e) Finanční
operace'týkajícíse cizíchzdrojůve smys|uprávníchpředpisůo účetnictví,
f) Hospodařenía nak|ádánís prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a s da|šími
prostředkyze zahraničí
poskytnutých
na zák|aděmezinárodních
smIuv,
a vypořádání finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtůmkraiů, ke
s) Vyúčtování
státnímfondůma k da|ším
osobám.
Předmětempřezkoumánív souladus ustanovením52 odst. 2 zákona č. 42o/2oo4 Sb' Jsou dá|e
oblasti:
a) Nak|ádání
a hospodaření
s majetkemve v|astnictví
územního
ce|ku,
b) Nak|ádání
a hospodaření
s majetkemstátu,s nímžhospodaříúzemní
ce|ek,
c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů,
přezkoumanýchorgánemdoh|edupod|ezákona č' I37/2006 sb., o veřejných,zakázkách,
předpisů,
ve zněnípozdějších
d) Stav poh|edáveka závazkůa nak|ádání
s nimi,
e) Ručení
se závazky fyzickýcha právnickýchosob,
f) Zastavovánímovitýcha nemovitýchvěcíve prospěchtřetíchosob
ce|ku,
9) ZYizovánívěcných břemen k majetku územního
h) Učetnictví,
vedenémÚzemnímce|kem
III. HLEDISKA PŘEzKoUMÁNÍ HosPoDAŘENÍ
Předmět přezkoumánípod|eustanovení$ 3 zákona č' 42o/2oo4 Sb. (viz. Bod II. Tétozprávy) se
ověřujez hIediska:
povinností
právnímipředpisy,
a) Dodržování
stanovených
zvláštními
prostředkyve srovnánís rozpočtem,
b) Sou|aduhospodaření
s finančními
jejich
poskytnuté
c) Dodržení
úče|u
dotacenebo návratnéfinanční
výpomocia podmínek
použití,
d) Věcnéa formá|ní
správnostidok|adů
o přezkoumávaných
operacích' ,hlediska
jsou
při přezkoumáníhospodaření,
pokrývající
Právnípředpisy,použité
výšeuvedená
uvedenyv přílozeA, která je nedí|nousoučástí
tétozprávy.
Iv. DEFINoVÁNÍ oDPovĚDNosTI
Za hospodaření,které by|o předmětem přezkoumánía za jeho zobrazenív účetních
a finančních
výkazech,je odpovědnýstatutárníorgán města Go|čův
Jeníkov.
Našíú|ohouje, na zák|adě provedenéhopřezkoumáníhospodaření,vydat zprávu o výs|edku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedIi v souIadu se zákonem
č' 93/2oa9 Sb,, o auditorech a změně některých zákonů, Ve znění pozdějšíchpředpisů,
předpisyvydanýchKomorouauditorůČeské
auditorskýmstandardemč. 52 a da|šími
re|evantními
repub|ikya ustanovením$ 2, 3 a 10 zákona č' 42o/2oo4 Sb. V souladu s těmito předpisyjsme
povinnidodržovatetickénormy a nap|ánovata provéstpřezkoumáníhospodařenítak, abychom
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získaIi omezenou jistotu, zda hospodařeníměsta Go|čůvJeníkov je v souladu s h|edisky
přezkoumáníhospodaření(viz bod III. tétozprávy).

v. nÁMcovÝ RozsAH PRAcÍ
Za úče|emvykonání přezkoumáníhospodařeníměsta GolčůvJeníkov by|y použity postupy ke
shromážděnídostatečnýcha vhodných důkazníchinformací.Tyto postupy jsou svým rozsahem
přiměřenou jistotu a jsou auditorem ap|ikoványna zák|adě jeho
menšínežu zakázky poskytující
odbornéhoúsudkuvčetněvyhodnocenírizik významných (materiá|ních)chyb a nedostatků.Při
vyhodnocovánítěchto rizik auditor bere v úvahuvnitřní kontro|nísystém města Go|čůvJeníkov'
Použitépostupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materiaIitu)jednot|ivých
skutečností.
všechdok|adů
využitýchpři přezkoumáníhospodaření
územního
ce|ku
označení
a jiných materiá|ů,
Města Go|čův
Jeníkovje uvedenoV samostatnépří|oze,která je nedílnousoučástí
tétozprávy'
V rámci přezkoumáníhospodařeníúzemního
ce|kuMěsta Go|čův
Jeníkovčini|auditor i da|šíkroky a
využívali da|šíinformace,které nejsou součástítohoto označení.DetaiInípopis dok|adůa jiných
je uveden v zápisech z dí|čích
přezkoumání.
materiá|ů

o

vI. zÁvĚR zPRÁvY o vÝSLEDKU PŘEzKoumÁnÍ HosPoDAŘENÍ
A. vy:ÁoŘrruÍK soULADU HosPoDAŘENÍs HLEDIsKY PŘEZKoUMÁNÍHosPoDAŘENÍ
(A) Závěr bez výhrad . žádnénebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky
Na zár|adě námi provedenéhopřezkoumáníhospodařeníměsta Go|čův]eníkov jsme nezjistiIi
že přezkoumávanéhospodařenínení ve
žádnou skutečnost,která by nás ved|a k přesvědčení,
všech významných (materiá|ních)oh|edech v sou|adu s h|edisky přezkoumání hospodaření
uvedenýmiv bodě III.tétozprávy,
B' vÝslrorr

Č

pŘrzrouuÁt,tÍ - w:ÁoŘENÍ oHLEDNĚ cHye A NEDoSTATKŮ

Zákon č. 42o/2oo4 sb', o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných ce|ků a
předpisů,stanoví,abychom ve zprávě uved|izávěr
dobrovo|nýchsvazkůobcí,ve znění pozdějších
podle ustanovení$ 10, odst. 2, písm.d) a odst. 3 citovanéhozákona. Toto ustanovenívyžaduje,
abychom ve své zprávě o výs|edku přezkoumání hospodaření uvedIi, zda při přezkoumání
a to bez oh|eduna jejich
hospodařeníbyly zjištěnychyby a nedostatkya v čempřípadněspočívaly,
významnost(materia|itu)
Jeníkovjako
a jejich vztah k hospodaření
územního
celku Města Go|čův
přezkoumáníctr
v průběhuroku 2016 by|y územním
ce|ku.Chyby a nedostatky,zjištěnépři dí|čích
za rok
z přezkoumáníhospodaření
ce|kemk 31.12.2016odstraněny.Nápravnáopatřenívyp|ývající
2016 neby|au|ožena.
Při přezkoumání hospodaření Města GolčůvJeníkov za rok 2016 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územníhoce!ku.
B. 1. Rozpočtovéhospodaření
změn je v sou|adus předpisy a s
Proces sestavení,projednání,schválenírozpočtu,rozpočtových
projednánímv zastupitelstvuměsta. Při kontrolerozpočtu,která by|a prováděna průoěžněv ce|ém
období,neby|y sh|edány po|ožkys jiným obsahem. Rozpočtovývýh|ed/ 5 3 zákona č. 250/2000
Sb./ město sestavujev sou|adus citovanýmustanovením.
Auditor ověřiI rozpočtovéhospodaření včetně evidence, informovanosti o pInění rozpočtu,
de|egování úrovně odpovědnosti za rozpočtovéprostředky a dodržovánírozpočtovékázně
jednot|ivýmisprávci rozpočtových
prostředků.
Přeh|ed p|nění rozpočtuv tis' Kč po konso|idacid|e výkazu pro hodnoceníp|něnírozpočtu
Fin2-72M k 31.12.2016:
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Rozpočtové příjmy

Tř.1 Daňovépříimy
Tř.2 Nedaňovépříimv
příimv
Tř.3 Kapitá|ové
Tř.4 Přiiatétransferv
příimÚ
KonsoIidace
Příjmy po konso|idaci
Rozpočtové výdaje

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

34 885
6 835
1 000
3 019
45 739
Schvá|ený rozpočet

IrlgjŽlerýQde

37
7
2
4

448
609
463
763

s2283

Rozpočet po změnách

Tř.6 Kapitá|ovévýdaie

27 489
t6 703

30 620
10 556

Výdaje po konsolidaci

44 L92

4t t76

KonsoIidace
výdaiů

Skutečnost

37 448
7 609
2 463
31 560
26 797

52 283
Skutečnost

57 429
10 556
26 797
4t 188

Hospodaření s rozpočtem města GolčůvJeníkov k 31.12.2016 skončilo přebytkem 11 096
tis. Kč.
Hospodařeníměsta za rok 2016 odpovídáp|atnýmobecně závazným právnímpředpisům,
provizoriu,schvá|enémuusnesenímzastupitelstvaměsta č' 171/2075 dne
rozpočtovému
24'71'2oI5, rozpočtu'schvá|enémuusnesenímzastupite|stvaměsta č.o46/2ot6 dne 31.3.2O16a
rozpočtovými
opatřeními,schvá|enýmina zasedánízastupite|stvaměsta, ktenimi se upravi|y
jednot|ivépoložkyrozpočtu.
D|e výkazu pro hodnoceníplněnírozpočtuFin 2-12M k 31.12'2016neby|očerpánírozpočtových
výdajů městem překročeno.Rozpočtovézměny v před|oženémznění (č. 1 až č. 80) byly
projednánya schva|oványzastupite|stvema radou města v průběnuroku 2016' Čerpánívýdajův
s6399 by|o městem do|oženoa zdůvodněno.
Rozpočtováopatřeníbez připomínek'
Klasifikace příjmůa výdajů z h|ediska vyh|ášky č,.323/2oo2 sb., o rozpočtovéskladbě.
Město^nevykazuje významné nesprávnosti v rozpočtovésk|adbě jakožto i ve třídění příjmůa
výdajů'Příjmy a výdaje členíměsto z h|ediskadruhovéhosprávně. Správně jsou posuzoványjak
provoznítaki kapitá|ové
výdaje.
B. 2. Finančníoperace týkajícíse peněžníchfondů
Posouzenísou|adu tvorby zdrojů a uskutečňovanýchvýdajů fondů, posouzeníuskutečněných
příimůa výdajů.v sou|adus rozpočtemfondůza ověřovanéobdobí,posouzenízpůsobudodržování
kva|ifikacepříjmůa výdajůve vazbě na vyh|áškuč' 323/2oo2 sb.
ověřenímneby|zjištěnnesou|ad.
B. 3. Nák|ady a výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
prováděníhospodářskéčinnostiměsta, posouzenívěcně a časověsouvisejících
Posouzeníefektivity^
nák|adů a výnosů souvisejícíchs hospodářskou činností' Legis|ativnívymezení ntavní a
hospodářskéčinnostid|e $5 odst' 3 a 4, vyhláškvč' a7o/2o09 Sb.
Město vykazuje ce|kovénáklady,výnosy a výsledekhospodařeníza rok 2016 v zisku 16 169 tis. Kč
z h|avníčinnosti.
B.

4. Finančníoperace týkající se cizích zdrojů a vyúčtovánía
vypořádá ní fi nančníchvztahů

Posuzovánísou|adujednot|ivýchpeněžních
tokůs uzavřenýmism|ouvamia to zejménas oh|edem
na sjednanépodmínky
- posouzenísp|něnípodmínekpro příjemcepeněžních
prostředků
. vazba provedeného
vyúčtování
na operacezachycenév ekonomickémsystémuměsta
.
prostředků
kontro|azpůsobuvyúčtování
úče|ových
Právnírámec: vazba m'j. na $ 20 zákona č' 25o/2o00 Sb., o rozpočtovýchpravidlechúzemních
rozpočtů
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Všechny dotace byly řádně čerpányv sou|adus dotačnímtitu|em a všechny závazné podmínky
čerpáníbyly dodrženy. Město do|oži|opřeh|ed čerpánídotací a grantů za rok 2016 včetně
finančního
vypořádání.
B. 5' Nakládání a hospodaření s majetkem
Posouzenízpůsobudodržovánízákonných ustanovenítýkajícíchse nak|ádánís majetkem, způsob
evidencemajetku,posouzení,zda je s majetkemnak|ádános péčí
řádnéhohospodáře.
Právnírámec: vazba na ustanovenís38.41 a 985 zákonač,L28l2o00sb., o obcích.
Město provádí v sou|adu s $ 29 a 30 zákona č' 563/t99I Sb., o účetnictví
a vyhláškou
č. 27o/2oto sb', o inventarizaci majetku a závazkl, inventarizace veškeréhomajetku. Jsou
prováděnyjak fyzické,tak i dok|adovéinventarizacea to ke dni sestaveníúčetní
závérky,tj. k datu
3I,L2'2016. Inventarizacejsou projednáványa prováděny inventurnímikomisemi v sou|adu
s p|áneminventarizací.Auditor provedI výběrovým způsobem fyzickéověření stavu majetku a
zásob d|e doloženýchinventurních
soupisů.
V sou|adus Českýmúčetním
standardemč. 7oB pro odpisováníd|ouhodobého
majetku a pod|e
vnitřní směrnice město provádírovnoměrnýzpůsobodepisování.Město nehospodařís majetkem
státu.
B. 6. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
V souvislosti s přezkoumáním hospodaření s majetkem města by| prověřen a namátkově
zkontro|ován průoěn zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek v sou|adu se zákonem
č. L37/2oo6 Sb., o veřejných zakázkách a jejich evidencí.Auditorem by|o při přezkoumání
hospodařeníověřeno výběrovéřízenína ,,Vodovodpro obec Sirákovicea Vrtěšice..
U ověřovanéhovýběrovéhořízeníneby|yzjištěnysystémové
nedostatky.
B. 7. Věcná břemena
Dále by|a namátkově zkontrolovánaevidencesmluv o zřízenívěcných břemen k majetku územního
ce|ku, tj' časovévymezení břemene, podání návrhu na vk|ad do katastru nemovitostí,evidence
břemen, účtování
a sledování na rozvahovýcha podrozvahovýchúčtech.Věcná břemena jsou
evidovánav sou|adus vyh|áškouč' 4to/zoog Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovenízákona
jednotky, které jsou
č' 563 /L99t Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějšíchpředpisů,pro účetní
územnímisamosprávnými celky, příspěvkovýmiorganizacemi, státními fondy a organizačními
složkamistátu.
Při ověřovánínebyly zjištěnynedostatky.
B. 8. Ručenízazávazky

fyzických a právnických osob

Město nemá k3I.L2,2oL6 přijatý žádnýručitelskýzávazek'
B. 9' Vedení účetnictví
právníminormami a to
Jde zejménao posouzenízpůsobuvedeníúčetnictví
v sou|adus přís|ušnými
zejménazákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyh|áškouč. 4to/2oo9 Sb', kterou se provádějí
předpisů,pro účetní
některá ustanovenízákona č' 563 /L99L Sb., o účetnictví,
ve zněnípozdějších
jednotky, kteréjsou územnímisamosprávnýmice|ky, příspěvkovýmiorganizacenii,státnímifondy
a organizačními
s|ožkami
státu a českýmiúčetními
standardyp|atnýmiod 1.1 2011'
-

Porovnánímúdajůve Výkazu pro hodnoceníp|něnírozpočtuúzemníchsamosprávných
ce|kůa dobrovolnýchsvazkůobcía Rozvahyk 31'12.2016,by|ozjištěno,že údajetěchto
výkazůnavazujína stavy přís|ušných
účtů
ote účtové
osnovy v h|avníknize.
Zůstatky uvedenév rozvaze k 1.1.2016 navazujína konečnéstavy předloženérozvahy
k 31.12.2015
je vedeno v sou|aduse zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Účetnictví
a s p|atnými
postupy účtování
pro územnísamosprávnécelky.
By|y zkontro|oványnamátkovědokladyza měsíce|edenaž prosinec2016. Kontrolaby|a
zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, ná|ežitostidokladů,
plateb na účtypříjemců.
d|e nové
ověřovánízasí|ání
Dále pak na dodrženípostupůúčtování
účtové
osnovy s vazbou na rozpočtovousk|adbuV roce 2016' Ve vybranémvzorku neby|y
shIedánynedostatky.Nebyly zjištěnysystémové
nesprávnosti.
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-

Stavy majetku a závazkůby|y ověřeny inventarizacemik 31.12.2016. Inventarizaceby|y
zpracovány na zák|adě vnitřních směrnice o provedení inventarizace a vyhlášky
č' 27o/2olo Sb., o inventarizacimajetkua závazkŮ'
By|y zkontro|oványkontro|níokruhy týkajícíse peněžních
fondů,dá|e by|o přezkoumání
hospodařenízaměřeno na přezkoumánínak|ádánía hospodařenís majetkem ve v|astnictví
města, na finanční
operace/týkající
se cizícha sdruženýchprostředků.

-

Ověřenímnebyly sh|edányzávažnénedostatky.
B. 1o. Vnitřní normy' vnitřní kontrolní systém, vnější kontroly
Město má zpracovanévnitřní normy, organizační
řád. Směrnice jsou průuěžněaktua|izovány
vsouvis|ostis přechodemna změnu v účetnictví
USC a oSS od 1'1.2010d|evyh|áškyč.4to/2009
Sb. v p|atnémznění.Auditoroviby|y tyto směrnice průoěžněpředk|ádányke kontro|e.Vnitřní
kontro|ní
systémd|e zákona č. 32o/20o1 Sb', o finanční
kontro|eve veřejnésprávě by| zaveden a
je dod:žován.
V sou|adus vyh|áškouč' 416/2004 sb., kterou se provádízákon č' 32o/2oo1 sb., o finanční
kontro|eve veřejnésprávě a o změně některýchzákonů,by|y provedenyinternífinančníkontro|y,
o jejichžvýs|edcíchby| auditor informován.
B. 11. Příspěvkové organizace zřizované Městem Go|čůvJeníkov
Město Go|čůvJeníkov má zlízenénás|edujícípříspěvkovéorganizace:
-

Zák|adní škola a Mateřská škola GolčůvJeníkov, příspěvková organizace, Mírová
2 5 3 , G o | č ů Jve n í k o v ,
I Č :7 0 9 8 6 0 0 2
organizace se 1ooo/oobchodním podílem města
Město nemá 100Voobchodnípodí|v žádnéorganizaci
B. 12. Monitoring hospodaření obce

Město do|oži|ov sou|adu S usnesenímv|ády Čn e. 1395 ze dne 12. |istopadu2008 tabu|ku
m o n i t o r i n ghuo s p o d a ř e noíb c ík 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 '
C. UPoZoRNĚNÍrunpŘÍpnoNÁRIZIKA
N a z á k | a d ě z j i š t ě n íp o d | e u s t a n o v e n ís 1 0 o d s t . 2 p í s m . b ) z á k o n a č . 4 2 o / 2 o o 4 S b . , o
přezkoumávání
hospodaření
územních
samosprávnýchce|kůa dobrovo|ných
svazkůobcí,ve znění
pozdějšíchpředpisů,auditor nezjistiI rizika, která mohou mít negativnídopad na hospodaření
ÚzemníhosamosprávnéhoceIkuMěsto Go|čův
Jeníkovv budoucnosti'
D. PoDÍL PoHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA RoZPoČTU uĚsrn GoLčŮV JENÍKoV A PoDÍL
ZASTAVENÉHoMAJETKUNA cELKovÉMt\4R:rrKUMĚSTA
č

Podí| pohledávek na rozpočtu
B
A/B x 100 o/o

Wmezen oohIedávek
Vvmezen rozpočtovýchpříimů
Výpočetpodí|upoh|edávekna rozpočtu

2 109 970 Kč
52283 650 Kč
4,04 0/o

Podí| závazků na rozpočtu
C

Vymezení závazkťl

B

C/B x 100 o/o

Vvmezenírozoočtových
oříimů
Výpočetoodí|uzávazkúna rozoočtu

1 999 362 Kč
522a3 650 Kč
3.82 o/o

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
E

D/E x 100 o/o

Vymezenízastavenéhomaietku
Vymezenímaietku pro výpočetukazateIe
Výpočetpodí|uzastavenéhomajetku na ce|kovém
maietku

0'00 Kč
462644267 Kč
0,00 o/o
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Algoritmus výpočtuje uveden v příloze G) tétozprávy'
vII. DALšÍ INFoRMACE
Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Pří|ohoutéto zprávy o výs|edcíchpřezkoumáníje, v sou|adus ustanovením$ 7 písm. c) zákona
č. 42o/2oo4 Sb., i písemnéstanovisko města k návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání
hosoodaření.
Vyhotovenodne 31.3.2017
Auditorská spoIečnost
:

odpovědnýauditor:

ECO-Economic & Commercial Office s.r.o.
IČ:63907828
oprávněníKAČRo187
V Krátké1083
390 02 Tábor

Ing. Vladimír Pech
odpovědnýauditora jednatel
oprávněníKAČRč.0339

,
.//
Ing. Petr Sobotka
,/? ,/1rČlenauditorskéskupin/Eiítconomic
,/'

'/

& Commercia|office s.r'o'

14

Ing. Kateřina Škrd|etov
a
fYlk,
"/LÁ,4,/
C|enauditorské
skupinyECo-Economic
& Commercia|office s.r.o.
Spo|ečnost
ECo-Economic& Commercialoffice s.r'o. je zapsaná v obchodnímrejstříkuvedeném
Krajskýmsoudem v ČeskýchBudějovicíchv oddíleC v|ožce5796.
Tato zpráva o provedenípřezkoumáníhospodařeníměsta by|a vyhotovena Ve dvou výtiscích,
znichžjeden je určenýpro město a jeden pro auditora pro za|oženído spisu auditora. Všechny
výtiskymajíp|atnostoriginá|u.
Pří|ohyke zprávě:
jejichžsou|ads přezkoumávanýmhospodařením
A) Přeh|edprávníchpředpisů,
a ověřením
účetní
závérkyauditorověřiI
B) Nepoužito
C) Stanoviskostatutárníhoorgánu města ČeskýKrum|ovd|e požadavkuustanovení$7, písm.
c), zákona č' 42o/2oo4Sb., o přezkoumáníhospodaření
územních
samosprávnýchce|kůa
dobrovo|nýchsvazkůobcí
D) Učetnízávérka, kterou tvoří Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty, Pří|oha,Přeh|ed o peněžních
tocích,Přeh|edo změnách v|astníhokapitá|u,Pří|oha-textová
část
p|něnírozpočtu
E) Finanční
výkaz (Výkazpro hodnocení
k 31.12. 2016)
USC Fin 2-12|ý|
F) označenívšechdok|adůa jiných materiá|ůvyužitýchpři přezkoumáníhospodaření
G) A|goritmusvýpočtuukazate|ůpoh|edávek,závazkl a zastavenéhomajetku
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Pří|ohe.
A)
Přehted orávních oředoisů' ieiichž soutad s ořezkoumávanúm hosoodařením a ověřením
účetnízávěrkv auditor ověřil
Při provádění přezkoumání hospodaření a ověření účetnízávěrky auditor posuzuje souIad
právnímipředpisy:
s nás|edujícími

Č

zákona č. 42o/2oo4 sb', o přezkoumáníhospodařeníúzemníchsamosprávnýchce|ků
předpisů,
dobrovoInýchsvazkůobcí,ve zněnípozdějších
vyh|áškouč. 449/2oo9 Sb', o způsobu,termínecha rozsahu údajůpředkládaných pro
hodnocení pInění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtů územních
samosprávných ce|ků,rozpočtůdobrovo|nýchsvazků obcí a rozpočtuRegioná|níchrad
regionů soudržnosti,ve znění pozdějšíchpředpisů, která provádí některá ustanovení
pravid|echa změně někteďch souvisejících
zákonů
zákona č. I28/2oo Sb., o rozpočtových
(rozpočtovápravid|a),ve zněnípozdějších
předpisů,
zákona č, 218/2oo0 sb., o rozpočtovýchpravid|echa o změně někteých souvisejících
předpisů,
zákonů/rozpočtovápravidIa),ve zněnípozdějších
pravidlechúzemníchrozpočtů
zákona č.25ol2ooo Sb., o rozpočtových
ve zněnípozdějších
předpisů,a souvisejícími
provádějícími
předpisy:
vyhláškyč. 323/2oo2Sb., o rozpočtové
sk|adběv aktuá|nímznění
ve znění pozdějšíchpředpisů, a souvisejícími
zákona č. 563/I99I Sb', o účetnictví,
provádějícími
předpisy:
vyh|ášky č. 4lo/2oo9 sb', kterou se provádějí některá ustanovení 563/799t Sb., o
jednotky.
předpisů,pro některévybranéúčetní
ve zněnípozdějších
účetnictví,
vyh|áškouč. 383/2009 Sb', o účetních
záznamechv technickéformě vybranýchúčetních
jednotek a jejich předávánído centrá|níhosystémuúčetních
informacístátu a požadavcích
na technické a smíšenéformy účetních
záznamů (technická vyh|áška o účetních
záznamech),
jednotky, kterévedou účetnictví
českýmiúčetními
standardy pro některévybranéúčetní
pod|evyh|áškyč' afi/2o09 Sb',
předpisů,
zákonemč' 728/2oooSb., o obcích,ve zněnípozdějších
předpisů,
zákonem č' t37/2006 Sb., o zadáváníveřejných zakázekve zněnípozdějších
zákonem č. 243/2ooo sb', o rozpočtovémurčenívýnosů některých daní územních
určenídaní),ve
samosprávnýchce|kůa některým státnímfondům(zákon o rozpočtovém
předpisů,
zněnípozdějších
nařízenímv|ády č. 564/2006 Sb', o p|atových poměrech zaměstnancůve veřejných
předpisů,provádějící
některá ustanovenízákona č.
s|užbácha správě, ve znění pozdějších
předpisů'
262/2006Sb., zákoníkpráce, ve zněnípozdějších
předpisů
zákona č.93/2oo9 Sb., o auditorechve zněnípozdějších
se ověřeníhospodařeníúzemněsamosprávnýchceIků,
auditorskýchsměrnic týkajících
předpisů
zákona č' B9/2ot2 Sb., občanskýzákoníkve zněnípozdějších
znění
zákonač,32o/2oo7Sb., o finanční
kontro|eve veřejnésprávě v aktuá|ním
vyhláškyč,z7o/zoto Sb., o inventarizacimajetku azávazkťl
závěrek některých
vyh|ášky č, 22o/2o13 sb., o požadavcíchna schva|ováníúčetních
jednotek
vybranýchúčetních
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Příloha C)
Stanovisko

k návrhu

zoráw

o ořezkoumání

hosoodaření

a ověření účetní závěrkv

města GolčůvJeníkov

Přítomni:

a

Za přezkoumávající
spoIečnost:

Ing. V|adimír
Pech,auditor

Za Město Go|čův
Jeníkov:

Mgr. V|astimiIMarušák,starosta města
p. MiroslavDibe|ka- předsedafinančního
výboru

Vedení Města Go|čůvJeníkov by|o seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání
hospodařenía ověření účetní
závěrky firmou Eco - Economic& Commercia|office s'r.o./
před|oženým
souh|asís
návrhem zprávy o výs|edkupřezkoumáníhospodařenía ověření účetní
závěrky za rok 2016 a obsah zprávy vza|ona vědomí.

Zpráva by|a projednánase statutárnímorgánem Města Golčův
Jeníkovdne:
Zpráva by|a projednánas Finančním
výboremzastupitelstvaMěsta Go|čův
Jeníkovdne:
Zpráva předána statutárnímuorgánu Města Go|čův
Jeníkovdne:

ECO-Economic& Commercia! Office s.r.o.

Město GolčůvJeníkov

)
Ing.VladimírPech

Mgr' V|astimiIMarušák

auditor,KA ČR0339

starostaměstaGo|čův
Jeníkov

iffi3
-ó
s . ^ďe]
\ ,r{

G -Á- r v a rí !D- . ň r -

/

p. Miroslav Dibelka

/

Předsedafinančního
výboru
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Pří|ohaF)
označení všech dokladů a iinúch materiá|ů wužitých oři ořezkoumání hosoodaření
Auditorpři provedenípřezkoumáníhospodařeníúzemního
ce|kuměsta Go|čův
Jeníkovvyužil
následující
dok|adya materiá|y:
.
.
-

Dílčíazávěrečnévýkazy ÚSc 1nozvaha,Výkaz zisku a ztráty, příloha)
Dí|čí
a závěrečnýVýkaz pro hodnoceníp|něnírozpočtuÚsc rin 2-L2M
Dí|čí
a závěrečnáH|avníkniha (předvaha)
Vybranéúčetní
doklady (příjmové,výdajové,interní,přijatéa vydanéfaktury, p|atební
poukazy,výpisy z účtů,
pok|adnídok|ady)se zoh|edněním
h|adinyvýznamnosti
provizorium, Rozpočetna
Dokumentace rozpočtuÚsc za ověřovanéobdobí(Rozpočtové
průběhu
rok, Rozpočtový
výh|ed,Rozpočtové
změny v
roku)
UsneseníZastupitelstva(rady) ÚSC
Zápisy z jednáníkontro|ního
a finančního
výboru
Závérečnýúčetměsta (obce)
Dokumentace vybraných výběrových řízení
Sm|ouvya objednávky,souvisejícísověřenímhospodaření
Dokumentacefyzickéa dok|adovéinventarizacek rozvahovému(rozhodnému)dni, p|án
inventur,inventurnísoupisy, zpráva o inventarizaci
Přiznáník DPH (u p|átceDPH) a Dani z příjmuprávnickýchosob
Vnitřnísměrniceúzemního
ce|ku
Dokumentaceúčetní
závěrky d|e Vyh|áškyč,.2zo/2ot3sb.
Vyúčtování
dotacía grantů
Evidencemajetku,věcných břemen a majetkustátu
Přehledzřízenýchpříspěvkovýchorganizací,organizačních
s|ožeka vytvářenýchobchodních
podí|em
spo|ečností
s
města
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