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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Obec Nedakonice, 687 37, Nedakonice

Identifikační údaje:
Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Krejčiříková Hana, auditorka
Místo přezkoumaní: Nedakonice 33
Přezkoumání proběhlo dne: 25. února 2011
Přezkoumávaný rok: 2010
Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Nedakonice za rok 2010 na základě údajů o
ročním hospodaření. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení
v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou
je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání
hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a
auditorskými standardy Komory auditorů ČR. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání
hospodaření nesplňuje požadavky pro vydáni auditorského výroku, proto tato zpráva není
zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a
provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby
auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.
Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plněni příjmů a výdaj ů rozpočtu a o
ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o
nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se
cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a z dalších
prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinár. smluv. Předmětem ověřování byl
stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen.
Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími
finanční hospodaření územních samosprávních celků, soulad vedení účetnictví se zákonem Č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení a soulad
hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu příjmů obce činí: 6,42 %
Podíl závazků na rozpočtu výdajů obce činí: 55,07 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činí: 2,01 %

IČO: 65277597

DIČ: CZ65277597

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně v obchodním rejstříku,

TeL, fax: 576012220
oddíl C, vložka 23131.

a základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Nedak:onice jsme nezjistili
skutečnosti. které by nás vedly k přesvědčení že přezkoumávané hospodaření není ve všech
významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.
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