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Přezkoumané období: 1' !' 2012 ' 31' 12-2012

Přezkoumáni vykonali:

_ konlroloÍ pověřený iizením přezkÓumáni: lng lv1al@lá Šašková

h9' l,'liÍoslava Vyskoějlová
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- Lukáš KaÍkoš 'staÍostá ob'e

Mgr' PetÉ Tupá místostaostka ob@

Šárká lýatasová _ úctni ob@



A. Přezkoumané písemnosti
Pňedměiem přezkoumáni hospodařenijsou údaje Uvedéné v s 2 odst ] a 2 zákona
o přezkoumávání hosPodaření' Vsou]adu s s 6 odsl. 3 plsm. b) zákoná o
přezkoumáVánl hospÓdařeni ie piezkoumání hospodaiení prováděno ýýběrovýnr
způsobem s ohledeÍn na !'znamnost jednotlivých skliečnosií podle piedmětu a
obsáhu piezkoumáni' Piiposuzování jednol]ivýČh právnich úkonů se vychází ze znění
pÍávnich předpisŮ platných ke dni uskulečněni lohoto úkonu]

výběÍÓvě zářLpfu sinec 201 2
Ev k 31 12 2412

k 31 12 2412
k 31 12 2412
výberoÝé zan oroslnec 2012
k 31 12 2412

lnventurni soupls majelku k 31 12 2A12

Kn
Kn

k 31 12 2012
k 31 12 2012

Výběrově zářiorosinec 20 12

k31122012
smlouvy a další materiály lnvés1iční dotace ve sýši 72 000'_Kč _ Klidná obec

Ne4ěglce Nein'esliřnÍ dotáce vp výši 40 000'_Ka
opÉVa has.vozidla' ve výš 800 000._Kč opÉva
háváliiniho ŠtávL děšťové kanálizáe

ňajetko (koopě, prodej'

Vniiřnípředpis a směÍn ce
výběÍově zářl_pÍosinec 20]2



B. ziištěni z konéčného přezkoumání

Pl piezkoumánt hospodáiéni Úsc Nezvésnce

nébvlv ziisténv chvbv a nedostatkv'

c' záýél

l' Plněni oPátřéni k odstráněni ne'lostatků ziištěných

a) pri Piezkoumán' hosPodaiěni Úz'mnÍho celku zÁ

nebýlý z]išieny chybY á nedostary

b) pfi ditčim Přezkoumánia rok2012

nebyty zjištěny chyby a nédostatky'

tl.

c) podil zastaÝeného majelku na celkovéÍÍ majetku

hNPodaieíiUsc Neaésticé a rok 20í2

NébvlY zišlě! chvbv a nédostatk íoodsL 3 Dism' á) zákoná

Á2ol2004sts

ltl' Při přezkÓumánÍ hospodařeni Úsc NeŽvěstic€ zá ók 2012

Néuvádí 5é zjišiěná Ízika dle510 odst' 4 pism' á) zákona

tv. Při Přozkoumáni hosPodářeniÚsc Nezvé9tice Ža Íok 2012

Byly ziištěny dle s 10 odst 4 písm b) následující

a) podilpohledávek na lozpoótu územniho celku

b) podilzáVazků na Íozpoětu územnihocelku

č- 42012004 sb.

0,51 %



Kiajský úřad Plzeňského kÍaie dne 17.4.2013

lng' lv rÓslava Vyskočilová

y),/z
lng' MáÚela šašková

ko nl rolor pové řený řízenim

6 Ódst' 2 písm' e) zákona č 4202004 sb'
samosprávných ce]kú a dobrovolných

o předmětu přezkoumáni a o okolnostech

TátÓ zpÉva o výsledku přezkoumáni je návÍhem zprávy o výsledku
přeŽkoumáni hospodaňenl. přčemŽ konečným zněním ŽpÍávy se stává okamž]kém
marného up]ynoti lhŮty slanovené v s 6 odst 3 písm' l) zákona č 42ol2oo4 sb
kpodání piseínného slanoviska kontÍoorÓÝi pověřenému řizeníň přézkoumáni .a
ddrcsJ' <Íáislý jřad Plleřs1elo <ráe odoot ekolom(kv oddále.' ptezkoJŤdýall
ho\podá:enl obc| a (onllolv, sl.oJpova I8 306 13 P'ler

Tenio návÍh Žpdvy o Výsledku přezkoumáni hospodařeni obsahuje ] Výsledky
konečného dílčího přezkoumáni

s obsáhem návrhu zpráVy o Výs]edku přezkoumání hospodařeni Úsc Nezvéstice o
počlu 5 slran byl(a) seznáňen(a) ajehovýtisk čislo ] ÓbdrŽe](a)

Uzemnicelek prohlašuje Že podle s
opřezkoo.návání hospodaieni Územnich
svazkŮ poskv1l pravdivé á Úplné níÓrmace
Vaahujících se k némo'
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Územní celek jé ve smysu uslanÓveni s 13 odŠt 1 písm' b) zákÓna č'
42o2oo4 sb , povinen pnjmout opalření k nápravě chyb a nedostaiků uvedených
v lelo zp'ave o Ýýsleolu p'ďkolťa.l rcspodlle. a podal o lom p'seťnou lnloraci
li'slu'.em pF/.ÓUŤáva|c _J oÍoánl (Klalslý uíad PlŽArs<elo \É'e' sl'olpova 18'
joo ': pt."n', a lo .F]pozdé]l do l501ů po p'oiéoŤn rplo zpEW 'ÓoL re
závěrečným účiem voÍgánech Územniho c€lk!

Územní celek je dále ve smyslu Usiároveni s 13 odst' 2 záko|a č 42ol2a04
sb'' poviren v infoÍrnacích podle uslanovenis '13 odst' 1 písň b) téhoŽzákona Uvést
lhúiu vekleré podá přísÚšném! přezkoumávajícímu orgánu pisemnou zprávu o
pLněni přiaťých opaiření a v léto lhúiě příslušnému přezkoumáva]lcÍmu orgánu
ÚVédenou zpÍávu zas al

za nesplnéni lěchto povinnosti lze uložit územnimu celk! dle Usianoveni 5 ]4
pism. 0 g)' h) ákona č 42ol2oo4 sb', pořádkové pokuty aŽ do Výše 50 000,00 Kč


