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Stejnopis č. 1

zPRÁVA

o výsIedku přezkoumání hospodaření
obec Podsedice, !č: 00555207

za rok2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílČÍho

přezkoumání hospodaření
hospodaření.

a na

základě výsledku konečnéhopřezkoumánÍ

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

-

12.8.2016
17.2,2017

na základě § 42 zákona ó. 12812000 Sb,, o obcích,

Přezkoumání proběhlo v obci Podsedice se sídlem Podsedice 29,411
Přezkoumání vykonaly:

-

Dagmar Hellerová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Blanka Vašatová - kontrolor

Zástupci územníhosamosprávného celku:
- Veronika Kulichová - starostka
- Anička Svítilová - účetní

í5 Podsedice.

Předmět přezkoumání hospodařen

í:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečného účtupodle § 17 odst. 2a3zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č, 42012004
Sb., § 2 odst, 't písm.:

a)
b)

c)
d)

e)

0
g)

plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoperace,týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace,týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 42Ol20O4 Sb.:

a)

nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
b) nakládání a hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č, 13712006, o veřejnýchzakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,
i
d) stav pohledávek azávazků a nakládání s
e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
g) zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
h) účetnictvívedené územnímcelkem.

nimi,

0

Hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmět přezkoumání podle ustanovení§ 2 zákona č.42012004 Sb. se ověřuje z hlediska:
a) dodžovánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
b) souladu hospodařenís finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti
t. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
Druh písemnosti

Popis písemnosti

byl zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb,, návrh rozpočtu na
rok 2016 bvl schválen ZO dne 17,12,2015
Rozpočtová opatření RO č. í - 2 včetně schválení ZO a pořízení do výkazu FlN 2 - 12 M
k 30.6.2016. Ro č. 3 - 6 k 31.12.2016
do roku 2018
RozoočtovÝ vÝhled
bvl oořízen shodně do vÝkazu FlN 2 - 12M
schválenÝ rozpoěet
ZO schválen dne 17.12.2015 příspěvek pro ZS a MS Podsedice na rok
stanovení
závazných ukazatelů 2016

Návrh rozpočtu

zřízeným
oroanizacím
Závěrečný účet
Bankovní uýpis

návrh závěrečného účtubyl zveřejněn 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 přijata nápravná opatření
stavy b.ankovních výpisů k 30.6.2016 a 31.12.2Q16 souhlasily na SU 231
-

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura

Hlavníkniha
lnventurní soupis
maietku azávazků
kniha došlých faktur
Kniha odeslaných

faktur

odměňováníčlenů

ZBU USc

ze dne 5.1,2015 uzavřena s účetnína vedení pokladny
došléfakturv za měsíc červen a prosinec 2016, vydané k31j2.2016
k 30,6.2016 a 31,12.2016

k31j2.2016

k 30.6.2016 a 31.12,2016
k 30.6.2016 a 31.12,2Q16

stanovení výše a vyplácení odměn uvolněné starostce, neuvolněné

místostarostce a výběrovým způsobem u šesti členůzo za období
1 -612016 a období7 - 1212016
pokladnídoklad
vÝběrovÝm způsobem červen a prosinec 2016
pokladníkniha
stav pokladní knihy k 30.6.2016 a 3't .12.2016 souhlasil na SU 26í
(deník)
Pokladna, pokladní limit 50 tis. Kč
příloha rozvahv
k 30.6.201 6 a 31,12.2016
k 30.6.201 6 a 31,12.2016
Rozvaha
vÝběrovÝm způsobem za měsíc červen a prosinec 2016
učetnídoklad
pro rok 2016
učtovÝ rozvrh
Yýkaz pro hodnocení k 30,6,2016 a 31.12,2016
olnění rozoočtu
yÝkazzisku a ztrátv k 30.6.201 6 a 31,12.2016
Rozvaha zřízených k 30.6.2016 a 31.122016
příspěvkových
oroanizací
k 30.6.201 6 a 31,12.2016
Yýkaz zisku a áráty
zřízených
příspěvkových
oroanizací

zastupitelstva
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Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovÝmdotacím
Smlouvy a další
materiály k přtlatým
účelovýmdotacím
Smlouvy o dílo
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
ořevod)
Smlouvy o věcných
břemenech
Zveřejněné záměry o
nakládánís
maietkem
lnformace o přijatých
opatřeních (zák.
420l2oo4 sb.,
320l2OO1Sb., apod.)
Vnitřnípředpis a
směrnice
Výsledky kontrol
zřizenÝch oroanizací
Zápisy z jednáni
zastupitelstva včetně
usnesení
FVa KV

učetnízávérka

SDH Chrášt'any - dotace ve výši 70 000,-Kč na činnost,
SK Český granát Podsedice - dotace ve výši 60 000,- Kč na činnost,
včetně schválení ZO a zveřqnění smluv
příjem a čerpáníúčelovýchprostředků z hlediska označeníúčelovým
znakem: UZ 13013 - Operačníprogram Zaměstnanost, UZ 98193 - Volby
do zastupitelstev krajů, UZ 3306a - do]ace pr9řŠ _"_YŠ "Více péče
dětem", od Ústeckého kraje UZ 101 - Projekt ZS a MS a neinvestiční
dotace bezUZ na oslaw SDH
ze dne 1,4.2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Chrášt'any rekonstrukce části veřeiného osvětlení, zveřeiněna dne 15.4.2016
ze dne 9.5.2016 na prodej p.č.380/13, p,p.č.380/31 v k,ú. Podsedice,
smlouva ze dne 2.6.2016 na prodej p.p.č. 910/8 v k.ú. Podsedice,
smlouva ze dne 1.11.2016 na prodej p.p.č. 468/1 v k.ú. Podsedice
uzavřená s ČeZ Oistrinuce, a.s, Děčíndne 29.9.2016, schváleno ZO dne
27.9.2016
zámér prodeje p.p.č. 380/13 , p.p.č. 380/31 v k,ú. Podsedice,
p.p,č. 910/8 v k. ú. Podsedice a p.p.č. 46811v k.ú. Podsedice
22.7,2Q16

pro rok 2016

Protokol o výsledku kontroly provedené u ZŠa MS ze dne 23.11.2016,
bez nedostatků
ze dne 3.3., 10.3., 17 ,3.,26,5,,7.7 ,, 19,8., 27 ,9,, 3.11. a 12.12.2016
zápisy finaněního výboru ze dne 22.2.,13.8., 1 .11. a3.12.2016
za kontrolní výbor nebyl doložen l. pololetí žádný zápis, při konečném
ořezkoumánízápisv ze dne 6.10. a 20.12.2016
obce schválena ZO dne 7.7.2016, účetnízávérka PO MS Podsedice
schválena ZO dne 17.3.2016

!l. Zástupce ÚSC Podsedice prohlašuje, že:

.
.
.
.
.
.
.
.

obec nemá zastavený majetek,
obec mázřízena věcná břemena,
obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu,
obec neprovozuje hospodářskou činnost,
obec je zřizovatdem příspěvkové organizace,
obec je zřizovatelem organizačnísložky,
obec má majetkovou účastna podnikáníjiných osob,
obec nehospodařís majetkem státu.

B. Zjištěníz konečnéhodí!číhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podsedice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
ziištěných v minu!Ých letech

a)

- byly

b)

zjištěny závažnéchyby a nedostatky, které byly napraveny.

ziištěnÝch při dílčímpřezkoumání za rok 20í6

byly zjištěny následující méně závažnéchyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm. h) účetnictvívedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č.22012013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetníchzávěrek něktených vybraných účetníchjednotek
§ 28 odst. 1 - Uěetni závěrka nebyla schválena do šesti měsícůode
dne, ke kterému byIa sestavena (napraveno). ZO schválilo účetní
závěrku obce za rok 2015 až7.7.2016.
- ZO schválilo dne 19.8,2016 nápravné opatřenípři schvalování účetní
závěrky obce dodžovat termín dle zákona (splněno dne 19.8,2016),

byly zjlštěny násIedujicízávažnéchyby a nedostatky:
Předmět: Zákon ó, 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů
rozpočtu věetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů
§ 43 - Závéreénýúčetobce nebyl proiednán zastupiteIstvem obce
do 30. června následujícího roku (napraveno|.ZO schváIilo
závěrečný účetza rok 20í5 až7.7.2016.
- ZO dne 7.7.2016 schválilo nápravné opatření při schvalování
závěrečného účtudodžovat termín dle zákona (splněno dne 19.8.2016).

D. Závér

l.

Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Podsedice za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a) zákona č.42OI2OO4 Sb.)
kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C písm. b),

odstraněných v průběhu přezkoumání.

ll.

Při přezkoumání hospodaření USC Podsedice za rok 2016
nebyla zjištěna rizika dle § í0 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb.
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llI. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poasedice za rok 2016
byIy zjištěny dle § í0 odst. 4 písm. b) zákona é.420l2OO4 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,51o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

1,54

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku
územníhocelku

0,00 %

o/o

Podsedice dne 1 7.2,2017
Podpisy kontrolorů:
Dagmar Hellerová
kontrolor pověřený řízením přezkoumán

í

4rp.
, /
u/;aa-l4r7/fu

Blanka vašatová
kontrolor

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Podsedice o počtu 7
stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo1 obdžela

oBEc

FOD§EDle§
okog Lltomělice

Dne: 17.2,2017

veronika kulichová
starostka

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

1

1

2

1

Převzal

Předáno

obec podsedice

Kú úK
oddělení pHo
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veronika kulichová
Dagmar Hellerová

Poznámka:
Tato zpráva o výsledku přezkoumánije současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a obsahuje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání. Konečným zněním
zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42Ol2Oa4 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební
3118148, 400 02 Ustí nad Labem), a to nejpozději do í5 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2zákonač.42O\2OO4 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést !hůtu, ve které
podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatření
a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplnění těchto povinností je dle § í4 odst. í) správním deliktem, za kter,ý se uloží
územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2) zákona é. 42012004 Sb. pokuta do výše
50 000 Kč.
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