
Vl. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENi 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec 
Jivina jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané 

hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání 

hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. 

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr 

podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. 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. 

Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Jivina za rok 2021 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 

předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního 
samosprávného celku Obce Jivina v budoucnosti. 

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU OBCE 
JIVINA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO 
CELKU. 

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových 
trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření 
v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena 
kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly. 

Podíl pohledávek na rozpočtu 

A/a dlouhodobé pohledávky (splatné ve 2021) 0,00 Kč 

A/b krátkodobé pohledávky 131.535,99 Kč 

A vymezení pohledávek celkem 131.535,99 Kč 

B/a příjmy celkem po konsolidaci 9.530.481,97 Kč 

B/b zisk po zdanění z hospodářské činnosti 0,00 Kč 

B vymezení rozpočtových příjmů 9.530.481,97 Kč 

A/B*100 % výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 1,38 % 
dlouhodobé pohledávky celkem k 31. 12. 2021 0,00 Kč 
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