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Vytisk č, 1

čj,EK/41,71l13

Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení
USC Slatina, lCO: 43313906

za rok 2013

p ezkoumání se uskutečnilo dne:

3.4.2au

na základě zákona č.42012004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení rizemních samosprávn; ch
celkri a dobrovolnych svazkťr obcí.

Místo provedení p ezkoumání: latina

Slatina 62, 34I 0l Horažďovice

P ezkoumané období: 1. 1.2013-3t.12.2013

P ezkoumání vykonali:

- kontrolor pově en; ízenim p ezkoumiání: Zoja Šťastruí

- kontrolo i:

- Jitka Vold ichová

P ip ezkoumáníbytip ítomni:

václav vachuška - taro ta obce

Marie kolá ová - učetní obce



A. P ezkoumané písemnosti
P ednrětenr p ezkoumárrí hospoda,ení .isou
o p ezkoumávání hospoda ení. V souladu s

lrospoela ení je p ezkournátrí hospoda ení
na v,vznanlnost jednotliv},ch skutečností poclle

.jedrrotliv1,,ch právních ukorrti e \,_y-chází

uskutečrrění tohoto ukonu:

udaje uvedené v ti 2 odst. 1a 2 zákona
6 odst. 3 písnr. b) zákona o p ezkoumávání

Prováděno vllběrovym zpťrsobem s ohledem
p edrrrětu a obsahu p ezkoum ání. P i posuzování
ze znění právrrích p edpisťr platnych ke dni

Roznočtor,,á onat errí
Rozpočtov" vyhled

pokladní doklad

kdatu31.12.?0 l3
Rozvaha k clatu 31.1).20 l3
LlčtovÝ rozvrlr eclložen na rok 20 13

od rněsíce unora do prosince 20 1 3

kdatu31.12.20l3
Strrlour,1. a clalší nrateriály k
po sk_vtnut.vm uč e l o r,}, m
dotacínr
Srnlouvy o p evodu nrajetku proclej pozemku p.č. 21 16l 19
(koupě. prodej" směna.
revod)

Kontrolní vvbor ze dne 2?.2..2L 5..1 1.10..13.12.2013

č. A48iPSoV-20 l3
náclrže"

na "Stavební upravy a odbahnění požárni

Druh písemnosti i Popis písemnosti

bvl vvvěšen v době od 1.12.-l9 .l2.2a12 iako sclrodkor.,ÝNávrh roznočtu
br-,lo provedeno 9 RO. schváleny v ZO
bl,,l p edložetr na léta 20 1 4-2a1 6' schválen v ZO dne
l 9.1 2.20 1 3

v 1_.O drrc 19. l2.2an
b"l,,l prqiednán a schválen v ZO dne 3.5.2013 bez vyhrad"
vvr,ěšen v době orj 17 .4. až 3.5.201 3

SclrválenÝ roznočet

Bankor,ní l,Ýnis za rok 201 3

za rok 201 3F aktura
Fllar,rrí kniha za rok 20l 3

Inventurní soupis rnajetku a
závazkti

k datu

za rok 20l 3
zarok20 l3

kniha došlÝch fbktur
kniha odeslanÝclr íaktur

za rok 20 l3
za rok 2013Pokladní kniha (deník)

p íloha rozvah

V.l,,kaz pro hodrrocení plněrrí
rozoočtu
vÝkaz zisku a ztrátv

snrlouvy o vkladu maietku ze dne 3.7.?0l 3

Zve ejněrré záměry o
nakládání s rrraietkem

ze dne 17 .4.20l 3

Zápisy z iednání
zastupitel stva včetrrě
usnesení
kontrolní a íinarrčrrí r,Ýbor

I;inančrrí vvbor ze dne 28.6."3 1 .8..30. 10.'3 1 . |2.2a13



B. Zjištění z jedn orázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina:

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky.

C. Závér

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při díIčím přezkoumáníza rok 2013

dílčí přezkournání nebylo provedeno.

tt. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Statin a za rok2013

Nebvlv ziištěny chvbv a nedostatky (§ l0 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

lil. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Statina za rok 2013

Neuvádí se zjištěná rizika dle § l0 odst. 4 písm. a) zákona č. 420l2a04 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC §tatina za rok 2013

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rr:zpočtu územního celku

b) podíl závazkina rozpočtu úzenrniho celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 3,4.2014 {'

Podpis,v korrtroloru:

Jitka vold ichová

Ir48 "/"

1121 oÁ
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Zoja St"astná

t ontrolor pově eny ízením p ezkoumání

Územní celek prohlašuje. že podle 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb.,

o p ezkoumávání hospoda ení rizemních samosprávn ch celkri a dobrovolnych svazkťr poskYtl

pravdivéa plnéinformaceop edmětup ezkoumáníaookolnostechvztahujícichsekněmu.

Tato zpráva o v; sledku p ezkoumání je návrhem zprávy o v sledku p ezkoumaní

hospoda ení, pričemž konečn m zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhritY

stanovené u O odst, 3 písm, l) zákona ě. 420DOa4 Sb., k podaní písemného stanoviska

kontrolorovi pově enému ízením p ezkoumání na adresu: Krajsk u ad Plzeňského kraje,

odbor ekonomickyJ. oddětení p ezkoumárvžrrrí hospodaení obcí a kontroly, ŠkrouPova l8,
30ó 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda eni ÚSC Slatina o poČtu 4 stran

byl(a) seznámen(a) a jeho q tisk čislo 1 obdržel(a)

Dnel rl h *,l 4
václav vachuška

starosta obce

Rozdělovník

6B ť,

VÝtisk č. počet vÝtiskťr P edáno P evzal(a)

l 1 LJSC Slatina václav vachuška

) 1 Plzeňsky kraj Zoja St'astná


