Átll)l1'K()l{RliK1's.r.().. 'l':l\'()lllikrrva 20l3/ll.. l-l2 0(l l'rah:t -{, KrtY,()l{ l\'lč'S l)r:rha
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Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření

Pcrdlc záktlrta č'.93/2009 Sb., tl auditorcch a o zntč'ttč'lrčktorých záktlnti, v<; znění pozclčjšíolr
1rřodpisii, autlitorskÓhtl stattdardlr č.52, dalších rolovantnír:h pi'cd1listr vyclaných Ktltttttttltt
auditorů Čcskércpubtiky' ptldlc ustanovení 42z.ilkonač. l2812000 tl obcíclr (obocni z.řízerú),
ve znění pozctciších přcdpisti a podle ustanovcní .s l() zirkona č. 42012004 Sb., o přczkounrávání
htlspodař'clrí úzcmrríclr sanrttsprár,ných celků a dohrnvoltrých svazkti obcí, l,c znčnípozdčjšíoh
předpisů (dálc jcn zákon č.420/2004 Sb."), podlc $ l2 r.ákona č,.255/2012 Sb. o kolttrtllc
,1.,\

Týnecko-svazek obcí

za období od 1.I.2021 do 31.12.2021
I.

VŠEoBECNÉINFoRMAcE

Statutární orgán územního
samosprávného celku
(dále jen ,,územní celek):

Mgr'Petr Znamenáěek, předseda svazku

Auditor provádějící přezkoumání:
Auditorslcá společnost provádějícÍ
přezkoumání:

Ing. Zdeňka Cahlíková, č.oprávněni |345
AUDIT KORREKT s.r.o., č.oprávnění 258'
Tavolníkova2013/Í|, |42 00 Praha 4, Krč

Místo přezkoumání:

K Náklí 404,257 4l Týnec nad Sázavou

Období' ve kterém bylo přezkoumání
provedeno:

Datum projednání zprávy z
Místo projednání zprávy
Datum vyhotovení zprávy
Místo vyhotovení zprávy
Datum zaháieníz
Zahaiov ací kontrolní ú kon :
Poslední kontrolní úkon:

Datum ukončení:

25.02.2022
25.02.2022
Týnec nad Sázavou
25.02.2022
Týnec nad Srázavou

2s.02.2022
vyžádáni dokumentace ke kontrole
všechny originály podkladů zapůjčených pro
ýkon přezkumu byly wáceny, následně byl
přezkum ukončen podáním přďběŽné
informace o kontrolních zjištěních
25.02.2022

^tll)l1'K()Rl{l,]K'l's.r.{).'

II.

l}() t'ritltit -l. Krč',()R l\'lč'S l)r:rha rrtlrlíl ('. r'lrrŽk:r 522()9
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rŘnuvĚrpŘnzxotlMÁNitl()sl'()l)AlinNi

přczkounráIrí jsou podlc ustall()\,cllí r\2 tldsl.l záktlna č'. 42()/2(X)'l Slr., ťrtlirir; tr
ročnín]hospodař'cní' tvořícísoučást závčrcčrlÓlrtl ťrčtupodlc s\ l7 odst' 2 a 3 zákorra
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlcclr úzctrrttíclr rtlzpočlů.vc znčníptrzclč'jší<;lrpřccl;lisu'
Přc<Jnrč.tcrrr

a to:

a)

plnčnípříjmůa výdajů rozpočtu včctričporrčŽrríchopcrací, týkajícich sc
rozpočtových prostředků,

b) finančníoperace' týkajícíse tvorby

c)
d)

a pouŽ.iti pcrrěŽríclr fbrrdťr,

náklady a výnosy podnikatelské činnosti úzcrnního celku,
pcněŽní opeťace' týkajícísc sdruŽcnýclr plostředků vynakládarrých na základč

srnlouvy mezi dvěma nebo vícc úzcmItími celky, anebo rra základě smlouvy s

jinýni právnickýni

e)

nebo fyzickýrni osobalni,

finančníoperace' týkajícíse cizich zdrojů ve smyslu právních přcdpisů o
účctnictví,

0

hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými z Národního íbrrdu a s

dalšírniprostředky ze zahraniěí poskýnutýrni na zák|adě tnezinárodtrích smluv,

g)

vyúětování a vypořádání Íinančníchvztahů ke státnímu rozpoětu, k rozpočtům
krajů, k rozpoětům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobárn

Předmětern přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst.Z zákona č. 420/2004 sb.
Jsou dále oblasti:

a)
b)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,

c)

zadávání a uskutečňováníveřejnýchzakázek, s výjimkou úkonůa postupů

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,

d)

stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,

e)

ručenízazávazky fyzických a právnických osob,

0

zastavoviiní movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

g)

zřizováni věcných břemen k majetku územníhocelku,

h)

účetnictvívedené územním celkem.

uI.

HLEDISKAPŘEZKoUvtÁNÍHosPoDAŘBttÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení $5 zákona 42012004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se
ověřuje z hlediska:

2

^tll)ll'K()RRlaK1's.r.()..

a)
b)
c)

dodrŽclvárrí

't'ilt'()llrikrlr'a 2(llJ/lt.. lJ2 l)l) t)raha J. Krč''()l{ l\ili'S l'rlrlr:r rrtltlíl ('. r'lrlžkIr 52299
('íslrl rl;rr:ivnč'lri KÁ(]l{ 258' l(]() 25l3l2ó5

p()Vit1t1()s1

'l'cl. (r0251 157{

í slantlvcných Zvl.ištníl'tli práVl1íl]l i přctlpisy

souladu ltosptldař'cltí s lirrallčrrilrti 1rrrlstřodky Vo sl'oVlláIlí s l'()Zl)()č'tol'l1
cloclrŽení účcluposkytnttlú' tltrlacc ttcbtl lrávratrró íjnartčrtívý1rtlttlttc,i a ptltlrnínck jcjiclt
použ.ití
d) r,ěcné a forruáhrí sprťtvnoSti doklaclů o přczkoulnávaných tlpcracíclt.
Právní předpisy pouŽité př'i přczkoutnání lrtls1lodařerrí pokrývající1,ýšc uvcdcná hlcdiska.
Jsou uvederry v příloze A, ktorá jc lrcdílnou součástí tóto zprár,y.

Iv.

DEFINoVÁxi oppoVĚDNosTl

Za lrospodařcní, kteró bylo přcdlnětcrrr př'czkoumání a za jeho zobrazcni v účctnícha
finančníchvýkazeclr' je otlpovčdný statutární orgán (úzerrrnícclck) Týnecko-svazek obcí.

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodařcrrí, vydat zprávu o výslcdku
přezkoumání hospodaření. Přczkournání hospodaření jsmc provcdli v souladu se zákoncln
9312009 Sb., o auditoreclr a znrěně nčkterých zákonů, ve znčnípozdčjšíchpřcdpisů,
auditorským standardetn č' 52 a dalšírnirelevantními předpisy vydanýrni Komorou auditorů
Českérepubliky, s uzavřenou platnou smlouvou, s ustanoveními $ 2, 3, l0 a $12 odst. 2
zákona č. 42012004 Sb., dále s ustanovenírn $ 12 odst' 1 zákona č.255/2012 Sb . Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření nalrrazuje protokol o korrtrole podlc kontrolního řádu'
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etické norTny a naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního
celku) Město Týrec nad Sázavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod
III. této zprávy).

V.

nÁrucovÝ nozsag PRAci

Za účelemvykonání přezkoumání hospodaření (územnícelek) Týnecko-svazek obcí
byly pouŽity postupy ke shromáŽdění dostatečných a vhodných důkazníchinformací. Tyto
postupy jsou svým rozsahem menšínežu zakázky poskýujícípřiměřenou jistotu a jsou
auditorem aplikovány na zák|adě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik
význanných (materiálních) chyb a nďostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere
v úvahu vnitřní kontrolní systém územníhocelku Týnecko-svazek obcí. Použité
postupy zahrnují výběrový způsob šetřeníavýznamnost (materialitu) jednotlivých
skutečností.

VI'
A.

zÁvĚn ZPRÁvY o vÝSLEDKU PŘEZKoUMÁNÍ HosponeŘBNÍ
VYJÁDŘENÍ r SoULADU HosPoDAŘeNÍ
HoSPoDAŘpNÍ

S

HLEDISKY PŘEZKouH,tÁNÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření (územníhocelku) Týnecka-svazku
obcí jsme nezjistili Žádnou skutďnost, která by nás vedla k přesvědčeni, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvďenými v bodě III. této zprávy.

J

Átj|)l't'K()l{l{l.]K'l's.r.(t..

B

't'il\'(r|!ríkrtr'a 2{ltJ/ll.. l{2 {}(' t'ritlta -|. Krč',()t{ l\'li'S l'raha rrdclil C. r'lrlŽka S229t)
ť'íslrlrl1rrár'nč'ní K^ť:R 258. lť'() 25lJl2ó5
'l-e|.6(1251157{

VYJÁI)i{l:NÍ olll.l:DNil('llYBANI1IX)S'l'A'|'Kt'

Zákolr Č'42ol2(x)4 Slr., tr přczkouttrtivitttí htlsptrttlti'cttí ťrzctttttíclt sillll()správlrých cclktr ir
clobrtlvolnýclr sr'itzktt tthci' l,c zlrč.rri pozdčjšíclrpřctl1lisrt' stattttt'í. alryclrtrrn l,c zprtivč' trvcclli
závčr ;ltlcllc ustarttlvcItí r\ l() ot]st. 2 písnr. d) a otlst. 3 citovaIrólttl zákona' Toto ustantlvcttí
vyŽadujc. abyohtlltl vc své r.právč tr výslcdku přczkounriirtí htls1'ltldař'cní uvcdli, zda př'i
přezkournárrí lttrspoclařcní byly zjiŠtěny chyby a ncdostatky a v čcnr případně spočír,aly.a to
bcz ohlc<lu lra jcjich r'ýztramnost (rrratcrialistu) a jcjich vztalr k hospodařcní (úzcmního
celku) Týnccktl-svazck tlbcí jako cclku.
Při přozkounrárrí hospodařcni územnílrocclku Týnccko-svazek obcí
ncbyly zjištěny chyby a ncclostatky.

VÝRoK o ToM, Žp.otvrl ÚzgvtNÍHo CELKU NEPŘEKRoČlL 60 %
PRŮMĚRU JEHo ptiÍlrr,tŮ ZA PoSLEDNÍ4 RoZPoČToVÉRoKY

C

Zákon č'42O|2OO4 Sb.' o přczkoumávání hospodaření úzcmníclrsamosprávnýclr cclků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvcdli
podle ustanovení $ l0 odst. 4 písm. c) citovaného zákona výok o tom, Že dluh územního
celku ncpřckročil 60% pruměru jcho příjmůza posledrrí 4 rozpočtovéroky.

Dluh úzcmního cclku ncpřekročil 60 % průměru jcho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky

VII.

UPozoRNĚNÍ Na pŘÍpaoNÁ Rlztxa

Na základě Zjištění podle ustanovení $ l0 odst.2 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územníclrsamosprávrrých celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na negativní dopad na hospodaření územního
celku Týnecko-svazek obcí v budoucnosti:
nzikov á akti va rrezj i štěna.

VIil.

PODÍL PoHLEDÁVEK A zÁv lizxÚ NA RoZPoČru (územníhocelku)
TÝNECKo-svAZEK oBcÍ A PoDÍL ZAsTAvENÉHo MAJETKU NA
cELKovÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

A

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtových příimů
B
A/B x 100% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

a)

b)

0Kč

82

0l5

Kč
0,00 "

Komentář:
Nebyty zjištěny odchylky mezi výpočtem provedeným územním samosprávným celkem a
auditorem.
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek netto (romaba č.pol. A
ztoho učty 462,464,466,469 = 0 Kč

IV.sl'3)

=0

Kě

Položky algoritmu výpočtu jsou položkami

4

^(jl)t'l'K()l{l{l.:K'|

s.t'.().. 't'il\'l'lrrÍkrlrlr 2()tJ/tl..

lJ2

(X)

l'r:tltlt {. Krr:.()l{ Í\tč'SPraha rldclíl ('. r'lrlžk:r 522()')

('ísltl rlprár'nč'níKA('l{ 25tl. l('() 25lJl2(l5
'l'el.

(r{)251

l57l

výkirztr r()Z\lally it r'ýkaz.u zisku a ztr'1tl1'1lrtr t-jS('' sr'lrzky trllcí. l{l(l{S (přílolra č.l ir 2 k r'r'lrllišcc
č.4l()/2(X)9 Slr.. ktcrou sc pro\,á(lčjí trčktcrii tlstilll()\,ctlí ziikorta č.563 z r' l99l Slr. tr ťrčclrticlr'ír'c
zrrč'rlí1rtlztlč.jšíchpřctl1lis[t 1rro ttčklcró vvllrirrtÚ tičclrrí.jctlIrotky).
1,ýkitztt 1rrtr lltrtltttlccrtí 1rlttč'Iti rozpočttl US('' l)S() it t'cgitrttiilttíclt ritcl _ l;IN 2-l2 M (rylrliiškrr
č._5/2()2l Sll., tr zpťrsol)u. tcn)líllcch a rols.llltl útlrrIii přcdkliiclarrých l)lo lr()dlroccIti 1rlttč'Irísllilrrílrtl
rozptlčlu. roz1ločtu stiitrríclt lilrltiťr, rozpočtti US('. r<rzptlčtu I)So a rozpočtůRRllS.
|'

rozpočtu
Vy'nczclli závazkit

<ldíl zill' itzků na

C
B

u

C/B x 100% Výpočct podílu závazů na rozpočttl

2
82

000
0l5

Kč
Kč

2,13

"^

a)

Kottlcntář:
Ncbyly zjištčny odclrylky n'g2i výpočtclrr 1lrovcdcttýtn úzcnrnítl] salnosprávnýnr cclkcnt a

b)

Cclková

c)

audit<lrcnt.
lt<ldnota dlouhodobých závazkťt
rozvaha č.pol. D II sl.l = Kč 0
z tohcl součct účtů45l ,452,453,456,457,459 jc Kč 0
PoloŽky algoritltru výpočtu jsou poloŽkarrri
výkazu rozvahy a výkaLu zisku a ztráty pro USC' svazky obcí, RRRS (příloha č.l a 2 |i vyhlášcc
č.410/2009 Sb., kterou se provádějí něklerá ustatrovení rÁkona č. 563 z r. l99l Sb. o účetnictvívc

znění pozdčjšíchpředpisů pro něk1eré vybrané účetníjednotky)
výkaz'u pro lrodrroccní plrrění rozpočtu USC, Dso a regionálrrích rad - FIN 2-l2 M (vyhlírška
č.5l202l Sb', o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení plrrěrri státního
rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtůUSC, rozpočtu DSo a rozpočtůRRRS'

na celkovém
Podíl zastavcného
Y vmezeni Zastaveného ma jetku
D
Vymezení maietku pro výpočet ukazatele
E
D/E x 100% Výpočet podílu zastaveného majetku na

0Kč

8

400 Kč

0,00

7o

celkovém maietku

Komentář:

d)

Nebyly zjištěny odchylky mezi výpočtem provedeným územním samosprávným celkem a

e)

Uvedena celková hodrrot zastaveného dlouhodobéIro majetku podle inventurních soupisů
doloŽený výpisem zLY a úvěroými smlouvami v BRUTTO hodnotě
PoloŽky algoritmu výpočtu jsou položkami
ýkazu rozvahy USC, svazky obcí, RRRS (příloha č'1 a2 k vyhlášce č.41012009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563 z r. 1991 Sb. o účetnictvíve zněď pozdějších
předpisů pro někÍerévybrané účetníjednotky)

0

IX.

auditorem.

PoUČENÍo MoŽNoSTI PoDAT PRoTI KoNTRoLNÍM ZIIŠTENÍM
NÁMITKY

Námitky proti kontrolnímu zjištěníuvedenému v protokolu o kontrole (nahrazuje Zprálva o
přezkoumání hospodaření) můžekontrolovaná osoba podat v návaznosti na $12 podle $ l3
zákona č.255/2012 Sb. ve lhůtě l5 dnů ode dne doručeníprotokolu o kontrole , není-li
stanovena lhůta delší'Nrámitky se podávají písemně,musí z nich býzíejmé,proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodněnínesouhlasu s tímto kontrolním
zjištěním

5

At,DlT KORR!]KTs.r.o., Tal'oltlíkor'a 20|J/lt.. tJ2 (n t)raha l, Krč,OR Mč'S l'raha rltlrlíl ('' r'lrlŽka 52299
čístrloprál'uč'ní KnČR 25!t.lČ() 25l3t2(l5
l'el. Ó(l25l l57.|

x.

DALŠiINFoRMACE

Upozorňujelne na
novelu zákonač. 250/2000 Sb. o rozpočtovýoh pravidloch úzcrnníclrrozpočtů
novelu zákona č.24312000 Sb. o rozpclčtovémurčenídaní

Stanovisko svazku k návrhu zpÍávy o výslcdku přczkoumání hospodaření
Přilohou této zprávy o výsledcích přczkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením $ 7
odst. 1 písm' f) zákonač.420l2ou Sb., i píscmné stanovisko svazku k návrhu zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vyhotoveno dne
odpovědný auditor
Číslooprávnění
Auditorská společnost:

25.02.2022
Ing.Zdeňka CahIíková
1345

Číslooprávnění:

258

AUDIT KORREKT s.r.o.
Tavolníkova20|3/I|, l42 00 Praha 4,Krě

íi---auditorská spolďnost

auditor

30

AUDITORKA
ě.

P^

oprávnění
1 345

6

AtJDll'KORREKTs.r.o.'

l'ilr,(tltríkor':r 2lll3/ll., l{200 t)raha {, KrtY,()ll N{č'S l'rahaoddil('.r'ložka 52299

('íslo oprrir'nění KACR 258' lC() 25lJl2ó5

t'cl. ó025l l574

Zpráva projcdnána sc statutťln]ínt orgánctn (úzcrnní celck) 1'ýnccktr-svazok obcí
dne25.02.2022
Zpráva přcdána statutánrímu orgánu (úzcmnícelck) Týnccko-svazck obcí
dnc 25.02.2022

auditor

předseda svazku

auditorská spolďnost

TÝNEcKo-svAzEKoBcÍ
257

KNákllzto4
4lTÝnďnad Sázavqt
IČi 7o568tll

Zpráva vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichŽ
l stejnopis obdržíauditor
3 stejnopísy obdržíobec

Přílohy zprávy
Příloha

A

o

výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha zprávy o přezkoumaní hospodďení
(Příloha obsahující zjištění , případně popis zjištěných chyb a nedostatků podle
jiných
$ l0 odst. 3 písm. b) a c) zákona č). 42012004 Sb. a označerrídokladů a
jednotlivá
materiálů, ze kteých
zjištění vycbéuejí, uvedení zákonné legislativy)

Příloha B

Stanovisko statutámího orgánu (územnícelek) Týnecko-svazek obcí dle
poŽadavku ustanovení $7 odst. 1 písm. f) zákona ě. 420/20M sb'

Příloha C

Úeetní závěrk4 kterou tvoří rozvah a, ýkaz zisku a ztráty, příloha

Příloha D

Finančnívýkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územníchsamosprávných
Celků a dobrovolných svazků obcí)

7
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Příloha zprávy o př'ezkoumání hospodaření

(Příloha obsahující7.jištční.případně popis zjištčnýclrchyb a ncdostatků podlc
označcrríclokladů a jiných
ss l0 oclst. 3 písnr. b) a c) záktlna č. 420/zO04 Sb. a
jc<lnotlivá
matcriálri' zc ktcrých
7jištění vycházejí, uvcdení zákonné legislativy)

k roku 2021

Týnecko-svazek obcí

ověřovaný dobrovolný
svazek obcÍ:

Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou

Statutární orgán úzcmního
samosprávného cclku
(dále jen ,,úzcmnícclek):

Mgr. Petr Znamenáček, předseda svazku

Auditor provádějící přezkoumání:
Auditorská společnost prováděj ící
přezkoumání:

Ing. Zdeňka Cahlíková, č. oprávnění 1345
AUDIT KORREKT s.r.o., č. oprávnění 258
Tavolníkova2013/ll, 142 00 Praha 4, Krč

Místo přezkoumání:

K Náklí 404,257 4l Týnec nad Sázavou

období' ve kterém bylo přezkoumání
provedeno:

25.02.2022

Datum projednán í zprávy :
Místo projednán í zprávy
Datum vyhotoven í zprávy
Místo vyhotovení zprávy

25.02.2422
Týnec nad Sazavou
25.02.2022
Týnec nad Sázavou
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OBSAII
L
Il.

ill

Zjištčrri.případnč p()Pis 7jištčnýclrchyb a ltctltlstatktt ptttllc s\l0 odst. 3 písltt. b)
Přczk<lutltitttí lttrspodař'cní cllc clálc uvcciglré lcgislativy trj. niislcclujícílro:
SczttaIlr cloklaclti a jiných nratoriálii i,yrrž.ilýclr při přczkournárrí lrospodařcní

Ziištční.rrřírradnčnonis ziištčrrÝclr clrvb a ned<lsÍatkú nodlc
Nebyly zjištčnychyby a ncdostatky podlc

ss

l0 tldst'

.\

l0 odst. 3 oísm. b)

3 písnr. b)

II

Přezkounráni lrospodařerrí dle dále uvedcné legislativy aj. náslcdujícího:

a

Dlc srrrlouvy o přezkoumání hospodařcrrí Týrrecko-svazek obcí uzavřené mczi svazkcm a
společnostíAUDlT KORREKT s.r.o. Praha 4 bylo provedeno přezkoumárií hospot1ař'cní

za rok202l.
a

Př'ezkournání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 93l20o9 Sb., o auditoreclr
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č.

52 a dalšímirelevantními předpisy vydanými Komorou auditoru Českérepubliky,
s ustanoveními $ 2, 3, l0 a $12 odst. 2 zákona o přezkournávání hospodaření územních
samosprávných celků ě. 42012004 Sb., dále s ustanovením $12 odst.l zákona č'

255/2012 o kontrole
a

Přezkoumání hospodaření DSo bylo provedeno na zák|adé zákona o obcích ě. 128/2000
Sb.,zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůč. 250/2000 Sb, z hlediska
rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce, dále dle zákona 5631199l Sb. o účetnictvía
dalšírni účetnílegislativou (vyhláška 410/2OOg Sb., vyhláškač.27Ol20to, ČÚs č.701 aŽ
710)

IU.

Seznam dokladů a jiných mateňálů vyuŽitých při přezkoumání hospodaření

Rozvaha k31.12.202I
Y ýkaz zisku a ztráty k 3 l .I2.202I
Příloha účetnízávérky k 3 1 .1 2.z02l
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k3I'12.2021
Hlavní k'n1ha2021
Plán inventanzace
Přikaz k inventarizaci
Inv entanzačni zpr áv a za r ok 202l
Vybrané inventarizační soupisy účtů
2

ALll)l't' K()RREKT s.r.o., l'a\'oltrÍkrlr'a 2lt2 l/lt. l J2 lxl l'raha {,Krč,oR Mčs Praha otldíl C. r'loŽka 52299
č'íslrlrl;rrávnční K^č'R 25Ít, lČ25l3t2ó5
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Úetový rozvrl'l
Hlavní kniha (přcdvaha analýická)
Číslaúčct'ríchdokladů:
o Závazky
I -8
o Interní doklady
l0l-ll8
. Bankovní výpisy 00r - 012
Usnesení vatné hrornady-schválení účctnizávěrky a lrospodářského výsledku za předcházejici
účetníobdobí, závěrečného účtu202O-fotokopic usnesení valné hromady ze dne 04.0ó.202l

'VH

1/202t
Protokol schválení UZ.
RO nebyla

Rozpočet svazku a střednědobý výhled rozpočtu - část výpisu ze zápisu z usnesení ě. l3/2o20 zc
dne 10.12.2020.
Podepsaní zástupci svazku berou na vědomí, že provedený přezkum hospodaření nezbavujc
svazek odpovědnosti zavykiuané údaje. Svazek plně zodpovidáza důsledky, které vyplynou
z jiných kontrol.
Zpráva vě.přílohy byla projďnána s předsedou. Jmenovaný souhlasí s obsahem zprávy a pÍ'ílohy
a ncmá k ní výhrady.

Vyhotoveno dne
Audítor
Číslooprávnění
Auditorská spolďnost

25.02.2022
Ing. Zdeňka Cahlíková

1345

AUDIT KORREKT s.r.o.
Tavolníkova}}l3/Il, I42 00 Praha 4,KÍč

Číslooprávnění:

258

á^---_7
auditor

přďseda svazku

auditorská spolďnost
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