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Krajský úřad Usteckého kraje
Velká Hradební 3118148,400 02 Ustí nad Labem
odbor kontroly

JlD:

112557l2016lKUUK

Jednacíčíslo.:594/KON/2016

Stejnopis č, 1

Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření
obec Podsedice, lČ: 00555207
za rok 2016

Dílčípřezkoumání se uskutečnilo dne 12.8,2016

na základě § 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem
č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Dílčípřezkoumání proběhlo vÚSC Podsedice se sídlem Podsedice 29,411
Podsedice,

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručenímoznámení dne 19.7.2016,

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 30,6.20í6
Dílčípřezkoumání vykonaly:
- Dagmar Hellerová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Blanka Vašatová - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:
- veronika kulichová - starostka
- Anička Svítilová - účetní
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A. Přezkoumané písemnosti
při dílěímpřezkoumání hospodaření ÚSC Podsedice bylo postupováno dle § 2 a § 3
zákona č.42012004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

byl zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb., návrh
rozpočtu na rok 2016 byl schválen ZO dne 17 ,12.2015
RO č. 1 - 2 včetně schváleníZO a pořizení do výkazu

Rozpočtová
opatření
Rozoočtový vÝhled
Schválený
rozoočet
stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
oroanizacím
Závěrečný účet

Bankovni výpis
Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura
Hlavní kniha
Kniha došlých
faktur
Kniha odeslaných
faktur
odměňováni členů
zastupitelstva
pokladní doklad
pokladní kniha
(deník)
příloha rozvahv
Rozvaha
učetnídoklad
učtový rozvrh
Výkaz pro
hodnoceni plněni
rozooětu
Výkaz zisku a
ztrátv

FlN2-12Mk30.6,2016

do roku 2018
byl pořízen shodně do výkazu FlN 2 - 12 M

ZO schválen dne 17.12.2015 přispěvek pro ZS a MS Podsedice
na rok 2016
návrh závěrečnéhoúčtubylzveřejněn na úřední desce od
3.6,2016 do 8.7.2016, na elektronické úřední desce zveřejněn
od 20,6.2016,ZO byl schválen dne 7.7.2016 s výhradou a byla
ořiiata náoravná opatření
stavy bankovních výpisů k 30,6,2016 souhlasily na SU 231 -

ZBÚ Úsc
ze dne 5.1.2015 uzavřena s účetnína vedení pokladny

došléfakturv za měsíc červen 2016, vydané k 30.6.2016
k 30.6,2016
k 30,6.2016
k 30.6.2016

stanoveni qýše a vypláceni odměn uvolněné starostce,
neuvolněné místostarostce a výběrovým způsobem u šesti
členůZO za období 1 - 612016
r,nýběrovÝm způsobem červen 2016
stav porladní knihy k 30,6.2016 souhlasil na SU 261 Pokladna, pokladní limit 50 tis, Kč
k 31.12.2016
k 31.12.2016
vÝběrovým způsobem za měsíc červen 2016
pro rok 2016
k 31,12.2016
k 31.12,2a16

Strana 2 (Celkem 5)

Rozvaha zřízených
příspěvkových
oraanizací
Yýkaz zisku a
ztráty zřízených
příspěvkových
orqanizací
Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovýmdotacím
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovÝmdotacím
Smlouvy o dílo

k 30,6.2016

k 30,6.2016

SDH Chrášťany - dotace ve výši 70 000,-Kč na činnost,
SK Českýgranát Podsedice - dotace ve výši 60 O00,- Kč na
činnost, včetně schválení ZO a zveřejněnísmluv
příjem a čerpá4íúčelovýchprostředků z hlediska označení
účelouýmznakem: UZ 13013 - Operačníprogram

zaměstnanost
ze dne 1.4.2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Chrášťany - rekonstrukce části verejného osvětlení",
zveřeiněna dne 15.4.2016
Smlouvy o převodu ze dne 9.5.2016 na prodej p.č, 380/13 , p.p,č, 380/31 v k.ú,
Podsedice a smlouva ze dne 2.6.2016 na prodej p.p.č. 910/8
majetku (koupě,
prodej, směna,
v k.ú. Podsedice

ořevod)
Zveřejněné záměry záměr prodeje p.p.č. 380/13 , p.p,č. 380/31 v k,ú, Podsedice
a p.p.č. 910/8 v k. ú. Podsedice
o nakládání s
maietkem
22.7.2016
lnformace o
přijatých
opatřeních (zák.
420/2004 Sb.,
320/2001 Sb.,
apod.)
pro rok 2016
Vnitřní předpis a
směrnice
Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení
zápis finančníhovýboru ze dne 22.2.2016
FVa KV
za kontrolní výbor neby| doložen žádnÝ zápis
obce schválena ZO dne 7.7.2016, účetnízávěrka PO MS
učetnízávěrka
Podsedice schválena ZO dne 17.3.2016

B. Zjištěníz dílčíhopřezkoumání
Při dílčímpřezkoumání hospodaření ÚSC PoOsedice
bvlv ziištěnv následuiícíméně ávažnéchvbv a nedostatkv:
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Předmět: Zákon ó.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územním

celkem

Právní předpis: Vyhláška č,22012013 Sb,, o požadavcích na schvalování účetních
závěrek něktených vybraných účetníchjednotek

§ 28 odst. 1 - Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsícůode dne, ke
kterému byla sestavena, ZO schválilo účetnízávěrku obce za rok 2015 až
7,7.2016,

bvlv ziištěnv následuiící závažné chvbv a nedostatkv:
Předmět: Zákon č.42012004 Sb. § 2,odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu
včetně peněžních operaci, týkajicích se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č, 128l20a0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Závěrečný účetobce nebyl proiednán zastupitelstvem obce do 30. čeruna
následujícího roku. Za schválilo závěrečný účetza rok2015 až7.7,2016.

§ 43

_

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC za rok 2015
bvlv ziištěnv závažnéchvby a nedostatkv. které bvlv napravenv.

Podsedice dne 1 2.8,2016
Podpisy kontrolorů:
Dagmar Hellerová
kontrolor pověřený řizením přezkou mání

'fuaá"r*/

Blanka vašatová
kontrolor

S obsahem zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření USC Podsedice o počtu 5
stran byla seznámena a jeho stejnopis č. 1 obdržela

,/

Dne: 12.8.2016

l

veronika kulichová
starostka
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Obecní riřa.d Podsedice, Podsedice 29, 4tl15 Třebívlice
Schvá|ená nápravná opatření:

-

Nadále se bude dodržovat termín schvalování dle zákona
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tel.fax.:416 59424o
e-mail: ou_ podsedice@volny.cz

