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ZPRÁVA
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Město Újezd u Brna
IČ: 00282740

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgán města Újezd u
Brna. Provedli jsme přezkoumání hospodaření města na základě údajů o ročním hospodaření města.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 26. až 28. srpna 2013 a ve dnech 3. až 5. února
2014 v sídle městského úřadu. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a
na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák
(auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98), Ing. Jan Temel a Vladimír Šrytr.
Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst.
2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy
podnikatelské
činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených
prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkajicí se cizích zdrojů 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,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s
ustanovením § 2, odst. 2 zákona
420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládáni a hospodaření s
majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří
územní celek, zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a
právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování
věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.
č.

č.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska
dodržováni povinností stanovených zvláštními právnírni předpisy, souladu hospodaření s finančními
prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční
výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných
operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání
s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
č.

č.
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Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a
finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě
provedeného
přezkoumání
hospodaření,
vydat zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem Č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění
pozdějších předpisů, auditorským standardem Č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou
auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření.
Za účelem vykonání přezkoumání
hospodaření byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u
zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného
úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování
těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují
výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.
Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v
souladu s hledisky přezkoumání hospodařenI.
Zákon Č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10,
odst. 2 písmo d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich
vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili
jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.
Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku jsou uvedeny v příloze. která je součástí této zprávy.
V Brně dne 5. února 2014
Podpis aUdito~
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Údaje podle § 10, odst. 4, písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání
Zpráva byla předána starostovi města.

hospodaření

byla projednána

se starostou

města.

Město Újezd u Brna
Komenského
66453

107

Újezd u Brna

ukazatelů podle § 10, odst.4, písm.b) zákona Č. 420/2004 Sb.

Výpočet poměrových

I. Podíl pohledávek na rozpočtu
Dlouhodobé pohledávky celkem
Rozvaha A.IV
z toho pohledávky splatné v roce 2014
Krátkodobé pohledávky celkem NEnO
Rozvaha B.II
pohledávky na účtu
311
pohledávky na účtu
315
pohledávky na účtu
316
pohledávky na účtu
335
pohledávky na účtu
377
Pohledávky

1 102950,00
145650,00
35 151 946,00
905082,00
89734,00
17000,00
110905,00
24851,00

1 293222,00

celkem

Příjmy po konsolidaci
Zisk z hospodářské činnosti po zdanění

48830367,00
0,00

Rozpočtové

48 830 367,00

příjmy celkem

Podíl pohledávek

na rozpočtu

v %

2,65%

II. Podíl závazků na rozpočtu
Dlouhodobé závazky celkem
Rozvaha 0.11.
z toho závazky splatné v roce 2014
Krátkodobé závazky celkem
Rozvaha 0.111.
závazky na účtu
321
závazky na účtu
331
závazky na účtu
336
závazky na účtu
342
závazky na účtu
343
závazky na účtu
347
závazky na účtu
349
závazky na účtu
378

63181

127,00
6949898,00

8053172,00

Závazky celkem

548593,00
520177,00
284012,00
66857,00
60296,00
1 700,00
1 000,00
163641,00

8596174,00

Podíl závazků na rozpočtu

v %

17,60%

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
Zastavený movitý a nemovitý majetek podle evidence
Celkový majetek
Rozvaha A. Stálá aktiva BRUnO
Podíl zastaveného

Vypracovala:

majetku

Ing. Jana Jarošová

V ÚJezdě u Brna dne 3. 2. 2014

na celkovém

majetku

v %

7931 304,00
643 320 646,00
1,23%

