ZPRAVA NEZÁV§LÉHO AU D|TORA

l.

VšEoBECNÉ lNFoRMAcE

Územní samosprávný celek:
Název územníhocelku:

obec Zborovy

Statutární orgán:

starostka Martina Brůhová

Sídlo:

Zborovy 20, Plánice PSČ 340 34

Éo:

43 31 38 25

právní forma:

územnísamosprávný celek

Auditorská společnost:
Název:

HZPlzeň spol, s

Síd]o:

Nepomucká 10, Plzeň, 326 00

Pracovníci kontrolní skupiny:

lng. Michael
lng. Václav
lng. Lenka

r.o.

Ledvina

Kůs

Kolářová

Místo přezkoumání:

auditorč. 1375
registrovaný asistent auditora, daňový poradce
asistent auditora, daňový poradce

kancelářské prostory územníhosamosprávného celku

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
dilčí

přezkoumání

závěrečné přezkoumání

lI.

srpen

- prosinec

2011

březen2012

pŘeomĚr pŘEzKouMÁní nospoonŘeruí

Předmětem přezkoumáníjsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č.42012004 Sb., údaje o ročnímhospodaření,
tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) plnění příjmŮ a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků,
b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma
nebo více Územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanČníoperace, týkajícísecizích zdrolů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze
zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
g) vyúčtováni a vypořádání íinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrEů, k rozpočtůmobcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšim osobám.

c)

f)

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením §2 odst. 2zákonač.42012004 Sb., jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
b) nakládání a hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadáuáni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zákona č.13712006 Sb., o veřejnýchzakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávekazáuazků a nakládáni s nimi
e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob,

c)
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