












Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu obce Nepomuk dne 22. března 2021. 

Zpráva bude součástí závěrečného účtu obce Nepomuk za rok 2020. 

Stanovisko obce Nepomuk k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: 

K této Zprávě nebyly vzneseny námitky. 

Statutární orgán obce auditor 

Ing. Naděžda Voborská 
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Miroslav Leitermann

starosta obce







Příloha J) 

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 

K rozpočtu 

• rozpočtový výhled je zpracován - od 2020 do 2023 (schválen 10.7.2019)
• návrh rozpočtu na rok 2020 jako schodkový, vyvěšen od 9.3.2020 do 26.3.2020, schválen

26. 3. 2020
• rozpočtová opatření č.1 z 21. 7. 2020, č.2 z 17.9.2020, č.3 z 30.12.2020
• závěrečný účet za rok 2019 byl vyvěšen 17.6.2020 a schválen 9.6.2020 usnesení č. 9/2020
• zasedání zastupitelstva obce 9. 6. 2020 - schválení účetní závěrky za rok 2019, závěrečného

účtu roku 2019 „bez výhrad"
• Zprávy z kontrol- finanční výbor 17.8.2020, 17.2.2021

kontrolní výbor 17.8.2020, 17.2.2021 
Nebyly shledány závady. 

• Zápisy ze zastupitelstva z roku 2019 celkem 15 zasedání

Výkazy k 31. 12. 2020 

• rozvaha
• výkaz zisku a ztrát
• výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• příloha účetní závěrky

K účetnictví 

• Účtový rozvrh pro rok 2020
• Příkaz starosty obce k provedení inventarizace na rok 2020
• Inventurní zápisy k fyzickým i dokladovým inventurám
• Inventury veškerých rozvahových účtů k 31. 12. 2020
• Zůstatek pokladny k 31. 12. 2020 O Kč, řada příjmových a výdajových dokladů od č. 1 do

č.213. Prověřen vzorek od č. 161 do 213. Neshledány závady
• Bankovní výpis z účtu KB č. 45225211/0100 k 31. 12. 2020, k datu účetní závěrky pak ČNB

č.ú. 94-12415211/0710
• Faktury přijaté od č. 1 - 194, bylo prošlých 100 %. Z přijatých faktur byly nejvýznamnější od

firmy Feromont s.r.o., která opravovala vodojem, vodovodní řád, vybavení studny, vodovod a
napojení na stávající technologii vodojemu

• Vydané faktury od č. 1 do č. 6 - nejvýznamnější EKO KOM a.s.
• Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020
• Mzdy za 12/2020 včetně mzdové rekapitulace, nahlédnutí do mzdových dokladů
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