Město Žatec
městský úřad
finanční odbor

V Žatci dne 4.4.2016

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 25.4.2016

NÁZEV:

Smlouva o provedení přezkoumání hospodaření města

PŘEDKLÁDÁ:

Ing. Renata Sedláková

OBSAH:

l. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města
Žatce za rok 2016 se společností LN AUDIT s.r.o., Louny, Na Valích 510.
Zodpovídá: Ing. Sedláková
Termín: 31.5.2016
2. Zdůvodnění:
Nárok na rozpočet: Bez nároku na rozpočet
Finanční odbor předkládá k projednání a ke schválení Smlouvu o provedení přezkoumání
hospodaření města Žatce za rok 2016 mezi společností LN AUDIT s.r.o., se sídlem Louny,
Na Valích 510 a Městem Žatec. Město Žatec má ze zákona o obcích povinnost nechat své
hospodaření přezkoumat, a to buď auditorem či auditorskou společností (dále auditor) nebo
požádat o své přezkoumání krajský úřad. Za včasné objednání přezkoumání hospodaření
odpovídá starosta obce. Město Žatec nechává své hospodaření přezkoumat auditorem, a to
společností LN AUDIT s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Tomášem Horou.
Cena za provedení přezkoumání za rok 2016 je ve výši 22.000,- Kč bez DPH tj. 26.400,- Kč
s DPH.
Výtah ze zákona o obcích
§ 42
(1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
(dále jen "auditor"). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti.
§ 103
(4) Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
(§ 42),

Postup a pravidla pro přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů. V § 4 je upravena povinnost oznámit krajskému úřadu do 30.
června rozhodnutí o zadání přezkoumání auditorovi a o následném uzavření smlouvy
informovat bez zbytečného odkladu.
Výtah ze zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
§4
Zabezpečení přezkoumání
(1) Obce a dobrovolné svazky obcí, které jsou podle zvláštního právního předpisu 1)
oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad, a hlavní město Praha, které je podle
zvláštního právního předpisu oprávněno požádat o přezkoumání Ministerstvo financí, tak
učiní do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu ve
smyslu § 5 odst. 3 oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské
společnosti (dále jen "auditor"). Městské části hlavního města Prahy postupují na základě
zvláštního právního předpisu 15) obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy.
(7) Rozhodne-li se obec, včetně hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí nebo
městská část hlavního města Prahy zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou
smlouvu o poskytnutí auditorské služby podle zvláštního právního předpisu, 16) jejímiž
náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2, 3 a 10, a dále lhůta předání této
zprávy.
(8) O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí
příslušný krajský úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a
hlavní město Praha Ministerstvo financí. Tato informace se podává bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.

3. Příloha:
Smlouva o provedení přezkoumání hospodaření města mezi společností LN AUDIT s.r.o., se
sídlem Louny, Na Valích 510 a Městem Žatec

