Ev. č. OlL2l2020

Zprdva

o výsledku přezkoumdní hospoduření
podle zákona ě. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákont, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o auditorech"), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních
pr"api*ri vydaných Komorou auditoru Českérepubliky, podle ustanovení §42 zákona č.
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona
42Ol20O4 Sb., o přezkoumávání hospodaŤeníúzemníchsamosprávných celkŮ a dobrovolných
svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákona42012004 Sb;')

pro uzemní samosprávný celek

oBEC KoSARI§KA
v

(dále

v

jen ,,územnícelek")

za období od 7. 1. 2019 d,o 37. 12. 2019

I.

všnonncxn rNroRMacn

Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:
Januš Klimek - starosta

Přezkum provedl:
Auditor:
číslooprávnění
místo podnikání:

Ing. Jiří Turoň
1907

Havířov-Město, Palackého 689 l 2

Dalšíosoby podílejícíse na přezkoumání hospodaření územníhocelku:
Bc. Hana Mikešová Qlři dokončenípřezkoumání),
Marie Pastorková (při dílčímpřezkoumání),
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územníhocelku
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.
J zákonaě.42Ol20O4 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zťkonao auditorech

Místo přezkoumání:
obecú úřad Košařiska č.p. 88, pSč T9 8I
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
o Dílčípřezkoumání hospodaŤení proběhlo v místě přezkoumáni dne 26. II.2019
o Závérečnépřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 6. 5.2020
LIrčenízaháiení a ukončenípřezkoumání hospodaření územníhocelku auditorem
o první činnost auditora: zas\ánípřehledu podkladů pro dílčípřezkoumání hospodaření, den
provedení: 9.9,2019
o poslední činnost auditora: pŤevzetí,,prohlášenívedení obce košařiska k přezkoumání
hospodařen i za r ok 2019", den proved eni: 1 8, 5 .2020 .

II.

pŘEDMĚr pŘnzKouMÁNí rrospooaŘnní

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. l zťkona ě. 42012004 Sb.,
údaje o ročnímhospodaření, tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle§17 odst. 2 a3 zékona
č. 25O]2OO0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění pozdějŠÍch
předpisů, a to:

a)

plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací, týkajícíchSe

b)

finančníopeíace, týkajicí se tvorby a použitípeněžníchfondŮ Qlozn.
v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u uzemního celku

rozpočtových prostředků,

identifikovány),

2

c)

d)

e)

0

g)

náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku
v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace

u

Qloztt.

uzemního celku

identffikovány),
peněžníoperace, rýkajicí se sdružených prostředků vynakládaných na základě
imlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, a nebo na základě smlouvy
s jinjrrni právnickýrni nebo fyzickýrni osobami (pozn. v přezkoumávaném období
nebyly takovéto operace u uzemního celku identifikovány)

finančníoperace, týkqici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o

účetnictví,
hospodařeni an:akládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalŠÍmi
prostředky ze zahratlčníposkltnutými na základě mezinárodních smluv Qlozn.
v přezkoumóvaném období nebyly takovéto operace u územníhocelku
identifikovány),
vyúčtovánía vypoŤáďání finančníchvztahů ke státnímu rozpoČtu, k rozpoČtŮm
krajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb.
jsou dále oblasti:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaŤÍ Územni celek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou ÚkonŮ a postupŮ
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákorn 1,3412016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve zněni pozdějšíchpředpisů,
stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob (pozn. v přezkoumávaném období
nebyly takovéto operace u uzemního celku identifikovány)
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Qlozn.
v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u Územního celku
identifikovány)
zŤizováni věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmŮ za posledni 4
rozpočtové roky podle právního předpisu uprar,ujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZXOUUÁNÍ IIOSPODAŘENÍ
předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 42012004 Sb. (viz bod II. této zPrávY) se
ověřuje z hlediska:
a) dodržovánipovinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finaněními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich

potlžití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

J

Iv. DEFIl{ovÁní oopovĚuNosrí
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumáni a zajeho zobrazení v ÚČetních a
fi nančních v

ýkazech, j e zodpovědný územnícel ek.

Mou úlohou je, na zák\aďé provedeného přezkoumání hospodařenÍ, vydat zPrávu o
výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem

pii3utir- Komorou auditorů Českérepubliky jsem na územnímcelku nezávislý a splnil jsem i
buŘi-"ti.té povinnosti vypllvajicí zuvedených předpisů. Rovněž jsem splnil poŽadavkY
týkajici se iízeníkvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1, Přezkoumání
hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně
někierých zátonů,-ve zněni pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalŠÍmi
relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů Českérepubliky a s ustanoveními § 2, 3 a
|O zákona 42Ol20O4 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření Územního
celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodařeni (viz bod III. této zPrávY).

v. nÁnncovÝ RozsAH pRAcÍ
Zaúčelemvykonánípřezkoumání hospodaření územníhocelku a vyjádření závěru PrávY o
výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáŽdéní dostateČných a
vlodných důkazníchinformací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním lišíod
postupů prováděných u zakázky poskytujícípřiměřenou jistotu a mají menŠÍrozsah a jsou
auditórem aplikovány nazákladějeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastÍ, u nichŽ
je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskl,t význatnných (materiálních) chYb a
nedosiatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
územníhocelku. Použitépostupy zahrrrují výběrový zpŮsob Šetřenía významnosti
(materialitu) jednotlivých skutečností.Míra jistoty ziskaná u přezkoumání hospodaření je
iudížvýznamně nižšínež jistota, která by byla získina provedením zakázky poskýující
přiměřenou jistotu.

označenívšech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
územního celku je uvedeno v samostatné pŤiloze D, která je nedílnou souČástítéto zPrávY.
V rámci přezkoumání hospodaření územníhocelku činil auditor i dalšíkroky a vyuŽÍval dalŠÍ
informace, které nejsou součástítohoto označeni.

vl. z^vÉRzpRÁvy o vÝsLEDKu pŘEzKounrÁlqí HospoDAŘnNí

A. lry.lÁnŘrxí K souLADu IIospoDAŘnNí s HLEDIsKy rŘnzxouvtÁNÍ
HoSPoDAŘnnÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územníhocelku jsem nezjistil
žádnol skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že pŤezkoumávané hospodařeni není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodu III. této zprávy,
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B. w.rÁoŘnNí

orrr,nnxĚ crryB A NnDosrl.rrů

Zikon ě. 42012004 Sb., stanoví, abych ve zprávé uvedl závět podle ustanovení § 10 odst.
písm.
2
d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžadlje, abych ve své zprávé o
výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda pŤi přezkoumání hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vztahk hospodařenitlzemního celku jako celku.

Při přezkoumúní hospodaření za rok 2019 jsem nezjtstil žddnéchyby a
nedostutky

Má doporučeníuvedená

v

Zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření byla uzemním

celkem akceptována.

c.

poDíL poIILEDÁvEK A z^vlzrŮ na RozpočTu ÚznnrxÍrro cprKu A
PODÍL ZASTAvEnnrro MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU ÚznunÍrro
CELKU
poIožka

A
B

^lB%
c
D

clD%
E
F

FlE%

název položky výpočtu
tis. Kč)
vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
výpočet podílu pohledávek na rozpočtu
vymezení závazků ( v tis. Kč)
vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
výpočet podílu závazkú na rozpočtu
Dlouhodobý majetek celkem (v tis,Kč)
hodnota zástav (v tis. Kč.)
Podíl zastaveného majetku
vymezení pohledávek

(v

hodnota
50,6

Io577,I8
0,48
1308,53

Io577,I8
t2,37
24039,84
0,84
0

Algoritmus uýpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční
orgány obcí a krajů číslo1/2018. Z dlouhodobých pohledóvek a dlouhodobých závazkŮ se do
výpočtu zahrnují pouze závazlq, a pohledávlql splatné ý roce 2020.

D. rnýnor K poMĚRu DLUHu úzpvnqíHoCELKu K pnůnrĚnu JEHo
PRÍJMU ZA POSLEDNI 4 ROI(Y DLE ZAKONA UPRAVUJICIHO
ROZPOČTOYOU ODPOVĚDNOST

Zákon ě. 42012004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl v}lrok (vyjádření) o tom, že
dluh územníhocelku nepřekroči| 60% pruměru jeho příjmů za poslední čtťiroky,
V opačnémpřípadě jsem povinen uvést o kolik dluh územníhocelku překročil 60% průměru
jeho příjmůza poslední čtýi roky.

Dluh územního celku k31. 12.2019 nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmů za
poslední čtýi rozpočtové roky.
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Místo a datumlyhotovení zpráty

\NG.

V Havířově dne l8.5.2020
Odpovědny auditor:

a

Ing. Jiří Turoň

číslooprávnění 1907

Zpráva projednána
2020

s

c.

orgánem územníhocelku oprávněným jednat jeho jménem dne 18.5

Zprávapředána orgánu územníhocelku oprávněnému jednat jeho jménem dne 18.5.2020

,lrl
Ing. Jiří Turoň

Zprávaje sepsdna
Příloha A
Příloha D

-

auditor

Januš

Košařl§Rá Ěíi, §B, z3g 81 Milíkov
iet, ss* 3só ežl. ičo:0D491845

ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

Přehled právních předpisů, jejíchžsoulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověřil,
Označeni všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

6

Příloha A
přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor
ověřil

při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně

s

následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

a) zákonem č. 12812000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisŮ a souvisejícími

prováděcími právními předpisy:
o nařízením vlády 3I8l20I1 Sb., o odměnách zastupitelstev,
b) zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
o vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znénípozdějších
předpisů,
. vyhláškol č. 5l2OI4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondŮ, rozpoČtŮ
územních samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazkŮ obcí a
rozpočtůRegionálních rad regionů soudržnosti,
c) zákonem č. 563i1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisŮ, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
o vyhláškou č. 4IOl2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
5631199I Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisŮ, pro některé vybrané
účetníjednotky,
o vyhláškou č. 38312009 Sb., o účetníchzáznamech v technické ťormě
vybraných účetníchjednotek a jejich předávání do centrálního systému
účetníchinformací státu a o požadavcích na technické a smíŠenéformy
účetníchzáznamů (technická vyhláška o účetníchzáznamech),
o českými účetnímistandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou
účetnictvípodle vyhlášky č, 4\012009 Sb., (70i až71,0),
. vyhláškou27O12OI0 Sb., o inventarizaci majetku azávazků,
o vyhláško,,l 22Ol20|3 Sb., o požadavcich na schvalování účetníchzávěrek
některých vybraných účetníchj ednotek
d) zákonemč.1341201ó Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
e) zákonem č. 26212006 Sb., zžkoníkpráce, a souvisejícími prováděcími právními
předpisy:
o naŤízenímvlády č. č. 34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnancŮ ve
veřejných službách a správě
č. 2312017 Sb., o rozpočtovéodpovědnosti a zákonem Č. 2412017 Sb.,
zákonem
0
kteým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zékona o rozpoČtové
odpovědnosti

1

Příloha D

Označenívšech dokladů a jiných materiálů lyužitých při přezkoumání hospodaření
Pč

Druh dokladu, dokumentu nebo

písemnosti

7a

Usnesení z jednání zastupitelstva

1b.

zápisy z je dnání kontrolního výboru
Návrh rozpočtu na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu

2a
2b,
2d

Rozpočtová opatření čísla
Rozpočtovédoklady čísla

3,

Uzavřené smlouvyl

2c.

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
zasedání čísla312019 až t2l20t9 konaná v roce 2019

a

číslo212078 ke schválení

na rok 2019
ze dne 3.4. a 7.8.20t9
dne 11. L2.2Ot8 zve
schvále

něn ve dnech od 23.IL.

do

1]..

t2.20L8

ZM dne 1,L.12.2018

na období 2O2O až 2022 schvál

9až
000000001 až 000000011

3c.

9 o darování
darovací smlouva obec obdarovaná) číslo
číslo2
obec
studnu
na
vrtanou
utí
o
19
darovací smlouva obec dárce) číslo

3d

o dílo číslo7

3a.

3b.

a 27,

L9, Ll2019

t číslo334/]"9
číslo1
Ku nl obec
číslo2
nl
bec
číslo
smlouva o zřízenívB obec
t9
číslo1
obec
budoucí
smluva o budoucím vB
poskytovate l) číslo
(obec
smlouvy o poskytnutí návrtaných finančníchvýpomocí

3e

3f
3s.
3h
3i

0t9,1,120t9

a

019
a.s ze dne 10. 10. 2019

Smlouva o úvěru č. 0495456199
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí pč. 11 t0l2 a ILLO|3 kat. území
košařiska obec na
Finanční vypořádání dotací poskytnutýchj příjemcům prostřed n ictvím kraje ze
nebo státnílch finančníchaktiv za rok 2019 ze dne 29.I.2020
státního ro
s

3j

3k.

4a

019 73l2o19,

019

Přijaté dotace

4b

Smlouva č. 04191961 o poskytnutípodpory ze Státního fondu životního prostředí
českérepubliky, Rozhodnutí č. 04191961 o poskytnutí finančních prostředků ze
ního fondu životního prostředíČR.Monitorovacízprávak výzvě ze dne 14. 4.2020

4c.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č, 117D03O000094 - Koša řiska - chodník v
centru obce, doklad č. 80005

5

Finanční výkaz Fin 2-t2 M

6

Účetní závěrka sestavená k 31,.I2. 201,9
Obratová předvaha
ostatní Účetní výkazy
Plán inventur k inventarizaci majetku a

7
8.

9a

9b

závazků k 31.12. 2019
lnventurnísoupisy k účtůmmajetku

a

lnventarizační zpráva
Účtový rozvrh pro rok 2019

L1,.

odměňování:

ak3L1.2,20t9 ze dne 25. 2.2020

k okamžiku sestavení 25,Z.2020

za období

aI

2Ot9

z zisku a zt

rozvaha a

19

sestavené k 30.9. 2019

ze dne LL,L2.2019
k účtům3z1,331,,336,337,342,374,384,389,378,

45t, 472, 403,245,231,,388,

021,

závazků

10.

9c.

k 30. 9. 20!9

sestaVe

ze dne

latn

24.t.2020

k3t.lz.20t9

Platové výměry a výpočet praxe u
17, !1"1, a 12'J,
zaměstnanců os. číslo
Zásady pro poskytování odměn uvolněným
schválené na ustavujícím jednáníZO dne 1,-t1,.20t8 pod usnesením 1/9
11b
členůmZO

1,1,a.

8

PČ
1,1c

11d

11e

Druh dokladu, dokumentu nebo

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti

písemnosti
Mzdové listy za rok 2019 u zaměstnanců
osobní číslo
Mzdové listy za rok 2019 u členů
zastu pitelstva osobní číslo
doklady k účtovánímezd a odvodů

17,

LII a 1Z1

I04, t07, t09, t28, L29,

l33
a odvodů za měsíc rosinec 20].8

ní odměn a

Účetní doklady čísla:
12a Došléfaktury

t0O23 až

10109 až I0t40, !0211" až 10237

Izb, Závazky

20073 až

20044 až

12c. Vystavené faktury a předpis pohledávek

30009 až 30013, 30024 až30047,30064 až 30095

t2d

40007 až 4001.7, 40030 až

12

Pokladní operace

L2e. Bankovní operace

13

Ostatní dokumenty a zdroje:

40059 až 40066

běžný účet:z3g2778uo100 číslavýpisů 34 až 50, 106 ažI20; doklady 50034 az
50050, 50106 až 50120, doklady 5oI8 -20204; běžný účet:94-6115781.10710 čísla
výpisů 1 až 23; doklady čísla80001 až80026; depozitní účet:Io7-7o4I98029710100
čísla

12í, k majetku
t2e K uzavřeným smlouvám
k realizaci doporučenízdíčlího
I2h.
přezkoumání

20072 až20085

ůlaž10 d

110001,

ažt1O0t2

1až26

dokla

doklad č,

ad č. 19

m

ma

doklad č. 22

900],8, 90019, 90020, 90021-, příjmový pokladnídoklad 254

13b

sdělení o počtu obyvatel obce k I.1,.20t8 na webové stránce
vod
becl6409lkosariska
www.misto
20].8
a 2Ot9
v
roce
d
úřední
evidence

13c.

výpis z katastru nemovitostí pro katastrální územíKošařiska LV 1 ze dne 25.2,2020

13d

rofil/00491845
eni
zadavatele na adrese www.vhod
pro vo lební období 2018
obce
seznam členůzastupitelstva obce a zařazení do orgánů

13a

13e

13f
13g

13h

l

až 2022

server MF státní pokladna-monitor, přehled hospodaření obce Košařiska v letech 2016
až 2OL8

obce www.kosariska.cz
webové srán
Program obce Košařiska pro poskytování návratných finančníchvýpomocí na
předfinancovánívýměny kotlů na pevná paliva v rámci programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském

9
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