
h c. 
>b., o audit 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), uzavírají dále 
děné smluvní strany předmětnou smlouvu takto: 

jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření auditorovi 
oumání (dále jen 

4gr. Ing. Drago 
án oprávněný vystupovat jménem zadavatele 

v Rupcak, Lbe. 
se sídlem Třída 1. máje 16414,753 01 Hranice na Moravě, 
IČO: 48827576 
jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen ,.vyk( 
auditor Komora auditorů CR. č. oprávnění 1721 

mlouvyje: 
i) vykonání přezkoumání 

vydaní zoravy o 
za 

cei 

e _ 
itorech. auditorského 

Komorou auditorů České republiky a ustanovení § 10 zákona o přezkoumání 
isicn relevantmcň 
§ lOzál 

/edene přezkoumám 

8 7 

ti uveaene v zákona o přezkoumám - viz prii 



imět přezkoumání hospodaření se ověřu 
a) dodržování povinností stanovený 
b) souladu hospodaření s finančními 
z) dodržení účelu poskytnuté dotace 

ni 

středky ve srovnaní s 

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou 
uvec 

taní Hospodařeni poKryvajici vyse 
lnou součástí této smlouvy. 

:em se slušnými usi 
levantnimi předpisy 

výkonu přezk 
auditorským s 

Komorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona o 
přezkoumání. 

Přezkoumání hospodaření se vykonává na základě dokladů předložených zadavatelem podle 
le a podle ověření . v 

tec .4 

ístem výkonu ani nos 

zahájí auditorské práce na dílčí fázi v prostorách zadavatele nejpozději 
v termínu 30.11.2016. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace 

)řed zaháiením. 

■race na závěrečné tazi 
v termínu 31.3.2017. Vyk 

základní informace nejpozději 14 dnů před datem zahájení 

oumani nos reru 
i 

:eíi všechny nezbytné 
1. 12. 2016, sestavené v souladu s právními předpisy České republiky, k vykonání 

>miuvm strE 
vření urceneiio len )u zaaa 

z diicii 
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avy o vys 
standardem č. 52 a dalšími 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Cena za vykonaní přezkoumám hospodařeni je smluvně stanovena ve výši 
šedesátšest tisíc korun čes 

Způsob uhrazení ceny za vykonání přezkoumání hospodaření spočívá v poskytování plateb 
vystavených vykonavatelem v následující 

- záloha 1 splatná k 30.11.2016 
- záloha 2 splatná k 20.12.2016 
- konečná faktura po skončení přezkoumání a předání zprávy o w«.tp. 
hospodaření, sp 

Zadavatel je odpovědný za všechny předložené dokumenty a zavazuje se předložit a 

vyhodnocenou inventarizaci majetku a 
zpracovanou účetní závěrku, kterou tvoří (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. 

3. finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu), 
4. po dobu platnosti smlouvy vytvořit podmínky k naplnění jejího účelu a v jejich rámci 
vyhovět oprávněným požadavkům vykonavatele ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o 
auditorech (viz příloha D, která je nedílnou součástí této smlouvy), 

5. další materiály a podklady na základě vzájemné dohody. 

Dále se zavazuje uhradit platby za poskytnutí auditorské služby na základě vystavených 
faktur ve lhůtě jejich splatnosti a v případě prodlení uhradit též penále ve výši 0,02 %, slovy 

služby. 



e po dobu platnosti smlouvy v 
ředpisů a v souladu s jejími ustanoveními 

a) konat sjednané práce odborně, kvalitně 
odůvodněně požadovaných podkladů 

b) řídit se při výkonu sjednané práce 
' "omorou auditoru ueske republiky 
v si 

při tom je oprávněn vyžádat si písemné pověření k přístupu k informacím vedeným 
lavateli u bank, dlužníků a věřitelů, 

.právy o výsledku přezke 
litorech a podie ustanovení 

watele a předat ji v d 
zprávy včetně přehledu dokladů a písemností, které byly předmětem přezkoumání 

e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti 
s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje i na osoby, které se 
s ním na přezkoumání podílely. 

Nejpozdější termín pro předání zprávy vykonavatele o výsledcích přezkoumání hospodaření 
se po dohodě smluvních stran stanovuje na 30. 5. 2017. 

V případě porušení povinnosti vykonavatele ukončit sjednané práce 
v dohodnutých lhůtách nebo v případě, že vykonavatel jednostranní 
v období po 28.2.2017, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavatel 

láni hospodaření ve výší 5.000,- Kč, slovy pět tisíc. 

V] 

požadované podklady (ČL V smlouvy a ustanovením § 21 odst, 2 zákona o auditorech), které 
ledodržení dohodnutých lhůt ukončení prací 
tit smluvní pokutu vykonavateli přezkoumám 

1,- Kč, slovy pět tisíc. 

Idu delsi nez 14 dnu po 

přiměřeně o počet těchto dnů, který není 
/ykonavatele podle odstavce prvního tohoto článku. 



muže ovt menena a aopinov
.sy

sm.
, a

muže smluvní
no marném ur

raná, pokud druhá smluvní strana nebude plnit smluvní

ouva se vyhotovuje ve
ívykonává

třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zadavatel a jeden

Smluvní ;
zvláštních podmínkách účinností
smluv (zákon o registr

smlouvy bude v souladu se
;h smluv, uvěř ^
v registru smluv se

uvěř

istru
y>

. a to ne 5 enno uzavřeni.

Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb», dnem uveřejnění v registru smluv.

Schválení uzavření této smlouvy schválila Rada města Kuřimi dne 16. 11. 2016, usnesením č,
485/2016.

Doe. Ing. Václav KupčaL CSc. lvi gr.
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vorbv a 

operace, tykající se sdruze 
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zaklade smlouvy s 
právnickými nebo fyzickými osobami; 
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví; 
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 

ání a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 
k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám. 

Předmětem přezkoumání jsou dále oblasti: 
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku; 
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek; 
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu; 

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi; 
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob; 
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěc 
e) zřizování věcných břemen k majetku územního celk 



a dobrovolných svazku obci, 
009 Sb., 
státního 

_ m sva 
soudržnosti, ve znění pozděišich 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

a souvisejícími prováděcími právními 
hláškou č. 323/2002 Sb., o r 

1/1 c. _Jo_»/iyyi ř>D., o účetnictví, ve zněm pozdeisicn předpisu, a souvisejícími 

vyhláškou č. 410/2009 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č, 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro m 
vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v teciimcke torme vyt 
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu 

na technické a smíšené formy účetních 
X 
standardy pro některé vybrané 

e vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

em c i j //zuuo feb., o veřejných zakázkách, ve zněm pozdějších předpisu, 
zákonem č, 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních 
samosprávným celkům a některým státnír 
znění pozdějších předpisů, 

č, 248/2000 Sb., o podpoře regionál 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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název 
rok, z: / bylo přezkoumaní 

áděiících 

g) období, ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo, 
h) popí předmětu přezkoumání hospodaření, 

j) výčet právních 
s těmito předpisy 

k) definování o 
I) definování odpověd 

maní hospodařeni, 
isů použitých auditorem pro 

_. ■_? 

arem podle 
hospodaření: 

koumaní 
závěr z přezkoumání hospodaření podle zákona o přezkoumání musí obsahovat 
vyjádření, ze 
i. nebyly 
ii. byly zjisí 

/ podle 

st. 3 pí srn. 

m. byly ziis 

2. 
í rozpočt 
i 

pozměňovaní 
'mi předpisy. 

ostí územního 
stanovených zvláš 

6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle § 7 odst. 

IV. 

upozorněni na pnpadna 
P) a 
celku v budoucnosti: 

íhledávek a 
aveneno majetku na m m£ 



rávními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, která nebyla dodržena, 
:enalu, ze kterých 

r) 
s) jméno a Čí 
přezkou 

auditora 
reni. 

podpis auditora, datum projednání zprávy s odpovědnou stranou. 
před ar 

v) povinnou přílohou zprávy o 
mam, p io příslušnému 
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'ení § 21 odst, 2 zákona o auditorech má auditor právo, aby mu zadavatel 
é jím 

le ceskycn předpisu v ori|_ 
českém jazyce, podepsané statutárním orgánem územního celku, 

b) předložení finančního výkazu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu), 
c) zajištění přístupu k účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům zadavatele, 
včetně mzdové evidence, k zápisům z jednání a usnesením volených orgánů (tj. 
zastupitelstva a rady územního celku), k zápisům výborů zastupitelstva a komisí rady 

období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to s( 
nimi od odpovědných práčovi 

pověření o přístupu k informacím 
h úřadů, 
/ch prostor a k veškerému majetku 

e) umožnění účastí vykonavatele při inventarizaci majetku a závazků zadavatele. 
Zadavatel oznámí vykonavateli termíny konání těchto inventur nejméně jeden měsíc 
před jejich konáním, pokud není 

) poskytnuti .,rromasem vedeni na zadost vykonavatele 
vysvětlení a prohlášení učiněná 
oprávněným jednat za zadavatele, 

;) informování vykonavatele o výsledcí 
k možné existenci podvodu a o všech významných (materiálních) zjištěný 

ch týkajících se zadavatele 
laření, či podezřeních na takové po 

im nebyly ověřeny 
vykonavatelem, způsobem, který by mohl jejich uživatele uvést v 

i o/io 


