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

JlD:

518/2016/KUUK

Jednacíčíslo.:544lKONl2015

Stejnopis č. 1

zPRÁVA

o výsledku přezkoumlní hospodařeni
obec Podsedice, lC: 00555207

za rok2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
na základě výsledku konečnéhopřezkoumání
hospodaření.

přezkoumání hospodaření

a

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

-

14,12.2015
31.5.2016

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

Přezkoumání proběhlo v obci Podsedice se sídlem Podsedice 29,41í í5 Podsedice.
Přezkoumání vykonaly:

-

Blanka Vašatová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Dagmar Hellerová - kontrolor

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

Předmět přezkoumán í hospodařen

í:

předmětem přezkoumáníjsou údaje o roěním hospodaření územnÍho celku, tvořící souČást
závěrečného účtupodle § 17 odst. 2a3zákonač,25012000 Sb., o rozpoČtových Pravidlech
územníchrozpočtd, ve zirění pozdějšíchpředpisů, a to v souladu se zákOnem Č,42012004
Sb.,§2odst. 1písm.:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpoČtových
prostředků,
iinančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžňí
týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě
'smlouvy opěracé,
mezi dvěma á více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
iinančníóperace, týxalici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodařéní a nakiádání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalŠÍmi
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtováňía vypořádánifinaňčnich vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoČtŮm krajŮ,
ťrozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám.

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

a)

bi

cj
d)
e)

f)

g)
h)

nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří Územní celek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou ÚkonŮ a PostuPŮ
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.13712006, o veřejnýChzakázkáCh,
ve znění pozdějších předpisů,
stav pohledávek azávazků a nakládánís nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,

Hlediska přezkoumání hospodaření:
předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č,42012004 Sb. se ověřuje z hlediska:
a; ooožovánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména PředPisY
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpoČtem,
dodženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich
"j použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti

l.

Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

zveřejněn na své úřední desce, v
jeho
elektronick'é podobě bylo doloženo čestným prohlášení starostky o
projednán
a
obce,
zveřejnění v termínu shodným s úřední deskou
schválen ZO dne 19.12,2014
Rozpočtová opatření rozpočtová opatření č, 1 - 3, která byla schválena ZQ a zapfacována 0o
výkazu FlN 2 - 12 M k 30.9.2015
rózpočtovéopatření č. 4, schváleno ZO dne 17.12.2015 pořízené do
výkazu FlN 2 - 12 M k 31.,1 2,2015

Návrh rozpočtu

zots

ffi

změnv orovedenv v příimech, výdajích a financování
zoracován na rokv 2015 - 2017
Rozpočtový výhled
do vÝkazu FlN - 12M v tříděnídle rozpočtovéskladby .,
Schválený rozpočet
v rámci rozpočtu stanoven příspěvek na provoz pro pt-; Z§ a M§ ve vysl
stanovení
závazných ukazatelů 568 tis. Kč
zřízeným
oroanizacím
O14 zveřqněn v souladu se zákonem č,
Závěrečný účet
25O]2OOO Sb., projednán a schválen ZO dne 15.6.2015 včetně Zprávy
nezávislého auditóra se souhlasem s celoročním hospodařením bez
vÝhrad
.9-2015 a k 31 -12.2015 na SU
Bankovní výpis
231 -ZBÚ ÚSc
kladny ze dne 5.1.2015
Dohoda o hmotné

ilen

odpovědnosti
Faktura

Hlavníkniha
lnventurní soupis
majetku a závazků
kniha došlÝch faktur
Kniha odeslaných
faktur
odměňováníčlenů
zastupitelstva
pokladní doklad
pokladníkniha
(deník)
příloha rozvahy
Rozvaha
učetnídoklad
učtovÝ rozvrh

m způsobem za prosinec a vydané faktury
k 30.9.201 5 až k 31.12,2015
k 30.9.2015 a 31 ,12.2015

směrnice majetku

a

dne 16.12,2015 platný do 31 ,1,2016,
závazků č. 2l2O15 s účinnostíod 5.1.2015,

inventarizačnízpráva ze dne 30.1,2016
k 30.9.2015 a 31 .12,2015
k 30_92015 nebyla předložena, k 31 .1 2.2015 předložen soupis
6 wdanÝch faktur EKO-KOM, a.s,

@plácení

funkčníchodměn uvolněné starostce,
předsedům
finančníhoa kontrolního výboru a
neuvolněné místostarostce,
členůmZO za období od ledna do září a od ř'rjna do prosince 2015 podle
mzdovÝch listů
zazáři a prosinec 2015
ku pokladní knihy na SU
zálohy vlastní
Poskytované
na položku 5182
261 Pokladna
pokladně, pokladní limit stanoven ve výši 50 000,- Kč
k 30.9.2015 a 31 ,12.2015
k 30.9.201 5 a 31.12,2015
WOerovÝm způsobem zazáří a prosinec 2015
pro rok 2015

-

a
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-

Výkaz pro hodnocení
olnění rozoočtu
yÝkazzisku a ztrátv
Rozvaha zřízených
příspěvkových
oroanizací
Yýkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
oroanizací
zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací, odpisový
plán

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovýmdotacím
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Smlouvy nájemní
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
ořevod)
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

k 30,9.2015 a

3,t

,12,2015

k 30.9.2015 a 31 ,12,2015
k 30,9,2015 a 31 .12,2015

k 30.9.2015 a 31 ,12.2015

Zřizovaci listina příspěvkové organizace Základní školy a mateřská školy
Podsedice nebyla předložena, pouze Dodatek č. 1 schválený ZO dne
18.2.2006
při konečnémpřezkoumání předložena Zřizovací listiny ZŠa MŠ
schválená usnesením ZO č. 2 ze dne 23.9.2002 a o Smlouva o výpůjčce
ze dne 23,9.2OO2, v rozvaze vykázán SÚ 018 a SÚ O28 drobný
dlouhodobÝ nehmotnÝ a hmotnÝ maietek
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoétu obce ze dne
21.8.2015 sdružení- TJ Sokol Podsedice na provoz ve výši 50 000,- Kč
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne
21.8.2015 sdruženíSDH Chrášťanv ve vÝši 60 000.- Kč
příjem a čerpáníúčelovýchprostředků z hlediska označeníúčelovým
znakem v účetnictví:
ÚZ lszs+ - Aktivní politika zaměstnanost OP LZZ
UZ 13013 - Operačníprogram Zaměstnanost
ÚZ Áooq - na r4ýdaje pro JSDH
UZ 0098 - z Fondu Usteckého krale k realizaci projektu "Rozhlas pro
místníčástiobce Podsedice" ve výši 100 000.- Kč
smlouva o nájmu ze dne 8.9,2015 na pronájem budovy čp. 5 na st.p.č.
244 v k. ú. Podsedice za účelemprovozování obchodu, uzavřená na
dobu neurčitou, včetně zveřeiněnízáměru pronáimu od 20.8. do 7.9.2015
kupní smlouva ze dne 9.4.2015 na prodej p.p.č.24515, ostatní plocha,
o výměře 30 m'v k. ú. Podsedice včetně zveřejnění prodeje od 20.1, do
7,2.2015 a schválení prodeje ZO dne 26,3,2015

obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "Místní
rozhlas Podsedice", výběr ze dvou nabídek, ZO dne 15,6.2015 vybrána
nabídka od firmy SOW-RADIO spol.s.r.o. Vodňany za cenu 279 594,70
Kč s DPH. Na tuto akci byla poskytnuta investičnídotace z Ústeckého

kraie ve vÝši 100 tis. Kč.
lnformace o přijatých při konečném přezkoumání doložen výpis z veřejného zasedání ZO ze
dne 10.3.20'16 na kterém byla přijata nápravná opatřeník "Zjištění
opatřeních (zák,
z dílčíhopřezkoumání hospodaření ÚSC Podsedice"
42012004 sb,,
32012001Sb.. apod.)
předložena pouze směrnice pro časovérozlišení, platná od roku 2010 a
Vnitřní předpis a
směrnice
směrnice č. 112015 k veřejným zakázkám malého rozsahu,
při konečnémpřezkoumání byly předloženy vnitřní směrnice pro obec,
které obsahovaly nepřesné údaje, doporučujeme upravit dle platných
zákonných norem
Výsledky kontrol
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření školy ZS a MS Podsedice
zřízenÝch oroanizací ze dne 23.12.2015 bez ziištění nedostatků
Zápisy z jednání
ze dne 19.12,2014, 26,3., 15.6., 27 .7., 20.8,,7 .9., 22,10,, 26.11
zastupitelstva včetně a 17122015 a 10.3.2016
usnesení
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Finančníakontrolní

vÝbor

učetnízávěrka obce

aPO

ll.

zápisy finančníhovýboru ze dne 1.6.,2,9.2Q15
zápis kontrolního výboru ze dne 12,1. a 6,11.2015
účetnízávěrka obce byla schválena ZO dne 15.6.2015
účetnízávěrka PO ZS a MS bvla schválena ZO dne 26.3,2015

Zástupce USG Podsedice prohlašuje, že:

o
o
.
.
.
o
.
.

obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec

nemá zastavený majetek,
mázřizena věcná břemena,
uskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu,
neprovozuje hospodářskou činnost,
je zřizovatelem příspěvkové organizace,
je zřizovatelem organizačnísložky,
nemá majetkovou účastna podnikáníjiných osob,
nehospodařís majetkem státu.

B. Zjištěníz konečnéhodí!číhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podsedice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

G. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) ziištěnÝch v minu!ých letech
- byly

b)

zjištěny méně závažnéchyby a nedostatky, které byly napraveny.

ziištěnÝch při dí!čímpřezkoumání za rok 20í5

byly zjištěny následující méně závažnéchyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č.42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č.32Ol2O01 Sb., o finančníkontrole, ve znění
pozdějších předpisů
§ 9 - Uzemní samosprávný celek nezajistil finančníkontrolu ve
smyslu zákona (napraveno). Obec nestanovila vnltřním předpisem
odpovědnost osob při nakládání s veřejnými prostředky z hlediska
flnančníkontroly - neurčl!a příkazce operace, správce rozpočtu a
hlavní účetní.
- Dispozičníoprávnění ze dne 5,1.2015.
Právní předpis: Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
§ 2 zákona č.12812000 - obec nevystupovala v právních vztazich
svým jménem (napraveno). Z vybraného vzorku došIých faktur bylo
ziištěno, že účastníkemúčetníhopřípadu - odběratel, je chybně
uveden "obecní úřad", např. u faktury č.252, č. 253 nebo zní přímo
na soukromou osobu faktura ě.249 a č. 250.
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- Dodavatelé, kteříuvedli chybně odběratele, své daňové doklady

opravili a předložili.

Předmět: Zákon Č.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č.410t2oo9 sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky
§ 68 odst. 1,2 - Bylo porušeno vzájemné zúčtovánív účetnictvía v
ÚČetní závěrce (napraveno). Obec porušila vzájemné zúčtovánítím,
Že neProv_edla vyúčtovánípřljatých záloh za elóktrickou energ ii a za
otop - uh!í od roku 20í1 do roku 20í5 vůčlJednotě, spotřebŇ
druŽstvo Podbořany, zúčtováníbylo provedeno až v červenci 20í5.
- Zo dne 10.3,2016 bylo přijato systémovéopatření, že pro příští
případy bude prováděno vyúčtovánído1 měsíce od obdžeňífaktur
od dodavatelů energií.

Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů
,!
§ 11 odst. oísm, fl - Účetní doklady neobsahovaly podpisoyý
záznam od pověd né osoby (napraven o). z vybrané tro viorku PokladnÍch dokladŮ zazáří 20í5 bylo ziištěňo, že výdajové pokladní
doklady č. 827, 828 neobsahovaty podpisový záznám óoporrca ne
osoby v místě "schválil". Jedná se o výdaje, které zajištbvala
starostka. VPD č. 828 bylo uhrazeno občerstveni zaž 830,- Kč u
PříleŽitosti konání pouti - na faktuře nebyla vyiádřena informace o
ceně za měrnou jednotku a množstvi, cožje ú-rozporu s í í odst. 1
§
písm. c).
- uskutečněné výdaje z pokladny byly dodatečně schváleny
místostarostkou a doplněny o rozpis jednotlivých položek
občerstvení,
§ 13 odst. 1 - Územní cetek neúčtovalv účetníchknihách
(napraveno). obec nedoloŽila k 30. 9.20í5 knihu analytických účtůk
vYdaným fakturám, v nichž podrobně rozvádějí účetnizápisy hlavní
knihy.
- Zavedena ručně kniha vydaných faktur.
§ 33a odst. 10 - Územní celek nestanovil vnltřním předpisem
oprávnění,
_povinnosti a odpovědnost osob, vztahujícise k
přl pojová n í pod pisov ého záznam u (napraveno). obec nedoloži
!a
vnitřní Předpis, který by upravova! oběh účetnichdokladů včetně
dispozičního oprávnění jednotlivých osob odpovědných za obsah
účetního záznamu, vzta h uj íc í se k při pojován i pod pisové ho
záznamu.
- oběh účetníchdokladů a dispozičníoprávnění ze dne 5.1,2015.

celek nedodržovat stanovené postupy při
vedení účetnictví(napraveno). Příjmy např. od EKó KoŇt u vydané
ía é.212015 na částku 12 675,50 Kč a u fa č. 5l2o15 na částku
16 972,- Kč_ jsou účtoványja-ko sníženívýdajové poIožky 5169 se
souvztažným zápisem na SU 518 zápornou částkou.
- opraveno dokladem č. 120001 ze dne 17.12.2015 a zároveň
schválenou rozpočtovou změnou č. 4t2O15,
§ 4 odst. 8 - Územní
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Právnípředpis: ČÚs zot -710 (§ 36 olst 1zákona o účetnictví)
čus zot - Uzemní celek nedodrželzásady účtování(napraveno).
Obec neúčtujeo vzniku pohledávky na SU 3í1 , Odběrate!é, např.
vydané faktury, přúmy z pronájmu pozemků, z pronájmu
nemovitostí a neúčtujeani_v případě závazku např. poskytnutí
příspěvku na provoz PO ZŠa MŠna SU 349 , Závazky k rozpočtům

usc.

- Napraveno od 1 .1.2016, doloženo výpisem obratů na účtu311 za

obdobíleden - květen 2016.

Právní předpis: Vyhláška č.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů
§ 2 odst. 3 - Uzemní ceIek nedodĚel odvětvové třídění rozpočtové
skladby (napraveno). Výdaie za tříděný odpad - svoz plastu a
bioodpadu u vydané faktury é.248 a251chybně zatříděny na §
3722 aía ě.243 obědy pro důchodce byly chybně zatříděny na §

U"]V

účetnictvíopraveno dokladem č. 12OO01 ze dne 17,12,2015.

byly zjištěny následujíci závažnéchyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č,42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpofiových prostředků
Právní předpis: Zákoné.25012OOO Sb,, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
§ 10d odst. 1 ,2 - Poskytovatel nezveřeinil veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace nebo návratné finančnívýpomoci a její dodatky
na své úřednídesce způsobem umožňujícímdálkový přístup v
soutadu se zákonem (nenapraveno). Obec nezveřejnita do 30 dnŮ
ode dne uzavření veřeinoprávní smlouvy na své úřednídesce
umožňuiícímdálkový přístup:
veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s SDH Ghrášťany ve výši 60 tis.
Kč ze dne 21 .8.2015, smlouva byIa zveřejněna až 5.í1.2015,
tím se obec dopustila správního deliktu dle § 22a odst.

í. písm. cl zákona

č.

250/2000 sb.

Za spáchání správního deliktu byla obci uložena pokuta, která byla uhrazena na účet
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 12.1.2016. Zastupitelstvem obce bylo přijato

systémovéopatření, že v budoucnu budou dokumenty zveřejňovány včas na své

úřední desce způsobem umožňujícímdálkový přístup.
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D. Závér

t.

Při přezkoumání hospodaření USC Podsedice za rok 2015
byly zjištěny závažnéchyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004
Sb.):
c1) v porušenírozpočtové kázně a ve vzniku správního deliktu podle zákona

upravujícíhorozpočtová pravidla územních rozpočtů
poskytovatel nezve řej n l l veřej noprávní sm louvu o poskytnutí dotace
nebo návratné finančnívýpomoci a její dodatky na své úřednídesce
způsobem umožňujícímdálkový přístup v souladu se zákonem,

tím se obec dopustila správního deliktu dle § 22a odst. í" písm. c) zákona ě.
250/2000 sb.

ll. Při přezkoumání hospodaření USC Podsedice za rok 2015
nebyla zjištěna rizika dle § í0 odst. 4 písm. a) zákona ě.42012004 Sb.

lll. Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Podsedice za rok 2015
byly ziištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,05 %

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

3,84olo

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku
územníhocelku

0,00 %

Podsedice dne

31

,5.2016

Podpisy kontrolorů:

-/)

Blanka vašatová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Dagmar Hellerová
kontrolor

Strana 8 (Celkem 9)
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S obsahem zPrávY o výsledku přezkoumání,hospodaření
stran byla seznámena a jeho Štelnopis číslo
1 oOOÉeá---

Dne: 31 .5,2016

úSC podsedice

á./
veronika

o poáu 9

kulichová oBEc

starostka

PlOD8EDlcE
dfiec LltornóňGs

Rozdělovník:

veronika kulichová
Blanka vašatová

Tato zPráva o výsledku,Přezkoumáníje
současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hosPodaření a obsahYie i výsledky konečneno
oii8ino' prežroumani]-xoneeným zněním
zPrávY se stává okamŽikem marnéh'o uplynutí
lnůty sianovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
é' 42012004 Sb,, k,moŽnosti Podání
stánovisŘa kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu rralsreno Písemného

úi;J; ú;i;;ň;'řň

Územní celek je ve smyslu ustanovení
§,13 odst. 1 písm, b) zákona č.42ol2oo4 sb.,
Povinen Přijmout oPatření k nápravě invo á n"jo&atrů uvedených
v této zprávě o
výsledku Přezkoumání hosPodareňi a
o
tom- pisemnou informaci příslušnému
p99;t
přezkoumávajícímu organu
ircrqský úřaó Ústeckéňo-xrď", odbor kontroly, velká Hradební
3118148, 400 02 Ustí nad Lábeh);" t"
onr, po projeánání této zprávy
spolu se závěrečným účtemv oigánectr""ipoiJěi!;;it
tizemnín"

""ilu.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení
13 odst. 2 zákona č. 42ot2oo4 Sb., povinen
vinformacích Podle ustanování 13 odst._r §pi.r.
§
oi'ienoz zákonauvést !hůtu, ve které
Podá PřísluŠnémuPřezkoumávajŤcímu o1sánu pisemnou zprávuo
plnění přijatých opatření
a v této lhůtě příslušnémupřezkóumávajíámu
órgáil ;";j"nou zprávuzastat.
NesPlnění těchto Povinností je dle r+.
9o1!. 1) správním deliktem , za kterýse uloží
celku dle ustanovóní § 1i§ odst.
z7 záxá-niÉ. notzoo4 sb. pokuta do výše
s"Jil'ft:
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