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Zpráxa o výsledku přezkoumání hospodařeni
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ÍČ:,70567616

za rok20l2

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 25.9.2012
, 22.4.2013

na základě zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprál,ných
celkťr a dobrovolných svazkťr obcí'

Přezkoumání proběhlo v sídle DSo: Komenského nánr. 700
259 0l Votice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání: Bc. Jana Hurtíková
- kontroloři: Jiří černovský (dne 2s.g.20l2)

Bc. Marie Milanovičová (dne 25.9.2012)
Bc. Petr Venclovský (dne 22.4.2013)

Zástupci DSo: Ing. Ivana Brehovská - pečovatel, poradce
DSO

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zák. č. 42012004 Sb.. o př.ezkoumán1
hospodaření územníclr samosprávných celkťr a dobrovolných svazkťr obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r.20|2.



C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospoďaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. Vyhláška č. 41012009 Sb.' kterou se provádějí některá ustanoven i zákona č. 563/199l
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jeclnotky

$ 45, nebot':
Ve výkazu Příloha k 31.l 2'2011 v části G jsou nesprávně vykázány oprávky na řáclku G' 1'
správně mělo být na řádku G.6

I{APRAVENO
opravným dokladem č' 3003

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření DSo Mikroregion DŽbány, svazek obcí zarok 2012 pod1e { 2 a
$ 3 zákona č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

PodÍly dle $ l0 odst.4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v p|atném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního cellru

b) podíl závazků na rozpočtu územního celktr

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ťrzemního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých poirledávek činí 0 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0 Kč,

0,00,,1,
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