
KR-A"ISKÝ ÚŘAD PLzEŇsKÉ'Ho KRAJE
BoR EKoNoMICrÝ, oooĚrBŇrŘszKouMÁvÁŇ HospooaĚoŇ

AKONTROLY
18,306 13 Plzeň

Výtisk ě' 1

EKt3772/13

Zpráva o'vtýs|edku přezkoumáni hospodaření
USG Ko|oveč. |Co: 0025348,t

za rok2013

Přezkounáni se uskutečni|o ve dnech:

18. 11. 2013 - 21. 11. 2013
3.3.2014 - 5.3.2014

rta zákJaóě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprámých
celku a dobrovolných svazků obcí.

MíEÍo provcdení přezkoumání: Koloveč

U staré fary 142' 345 43 Koloveč

Přezkoumané období: 1. 1.2013 -31. 12.2013

Př€zkoumáni rTkonaly:

- kontÍoloÍka pověřený řízením přezkoumIání: Jitka VolÍiková

- konholorka:

- Bc. Hana Škoríková

Při přezkoumání byli přítomni|

- Ing. václav P€Ígl - starosta městyse

- vladimíÍa L€dvinová - pokladní niěstyse

- Marie Leiderová. účetní městyse

- Jana Peclová - místostaÍostka městyse



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákoia
o přezkoumávání hospodďení. V souladu s s 6 odst. 3 písm. b) ztákona o přezkoumávání
hospodďení je přezkoumríní hospodďení prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotliÚch skuteěností podle předmětu a obsahu přezkowníní. Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se lychr2í ze ařní práÝŤIích předpisů platných ke dni
usl.utečnění tohoto r1konu:

Dřuh písemnosti Popis píŠemnosti

Ná!Ťh lozDočtu zveŤeiĚl6' - 22.4.2073
Pravidla rozpočtového
prcvizoria

schválena ZM |2' 12.2012

RozDočtová oDatření Č' l . 16 sch\áIeM slalostou městvse a ZM
Rozpočto\"i vý} ed sestaven na období 2013 - 2015
schvlílený lozpočet schyáIeÍ ZM22. 4. 2013 iako přebl'tkoÝ'í

ZávěŤečný účet za tok 2072 schvrílen ZM 22. 4' 201'3 s výbradami, zveŤejněn
6. - 22.4.2013

Bankowí výoisy za období leden - prosínec 2013
EvideÍce maietku za období leden - Drosinec 2013
Faktury za období leden - prosinec 20 1 3

Hlavní knihv za období duben - prosinec 20 l 3

Inventumí soupisy maj etku a
záýazkÍ,

ses1aveny k rczhodnému a rozvahovému dni roku 2013

Kniha doŠIých falÍur za období leden - Drosinec 2013
Kniha odeslaných fal'tur za led€n - Drosinec 20 1 3

Mzdová asenda za období leden - prosinec 2013
Pokladní dok]adY za období leden - prosinec 2013
Pokladní deník za období leden - prosinec 2013
Příloha rozvahv sestavena k€ dni 31. 3.. 30. 6." 30. 9. a k 31. 12. 2013
Rozvaha sestavena ke dni 3l. 3." 30. ó." 30. 9. a k 31. 12.2013
Uéetrí deníky za obdobi leden - prosinec 2013
Učetrrí dokladv za období leden - prosinec 2013
Učto!^í rozwh platný pro rok 2013
výkaz pro hodnocení plnění
IozDočfu

za období leden - prosinec 2013

výkaz zisku a ztráty sestaven ke dni 31. 3.. 30. 6.. 30. 9. a k31.12.2013
RozvďB 2řízených
příspěvkor"ých organizací

k 31. 3.' 30. 6., 30' 9. a k 31' 12. 2013 Zs Koloveč a Ms
Ko1oyeč

výkaz zisku a zháty
zřízených příspěvkových
organizací

k 31' 3.' 30' 6' '30, 9, a k 3|. 12' 20|3 ZS Koloveč a MS
Koloveě

Dalovací smlou\,y Darovací sn,ÍoulT na nákup hasičských přileb za rok 2013,
Darcvací smlouva ze dne 8. 11. 2013 od Kartáěoven Koloveč v
částce 30 000.00 Kč

Dohodv o olovedeni DIáce za kon1rolované období loku 2013
Smlou\Y a další mateliály k
přiia1ým úěelo\"ým dotacím

Smlouva č.181ó2013 o posk)tnutí účelové dotace uÍěe{é na
oosL.l'toviíní sociálních služeb



Smloury o dílo smlouva o dílo ze dne |9.9.2013 na provedení stavebních
prací:''výměna části oken v přízemí budovy byového domu
čD. 348 Koloveč.'

sÍ ou\T o převodu majetku
(koupě' prodej)

1. kupní smlouva ze úle 7. 6. a 6' 6. 2o|3 - nríkup pozemků
p.č. 2084' 2086'
2. L:upní smlouva ze dne 6. 5. 2013 - nákup lesních pozemku,
3. kupní smlouva ze dÍe 27.6. 2013 - prodej pozeml.u p.č.
2084,2085 ,2086,
4. L:rrpní smlouva ze dne 13. 9. 2013 - prodej pozemku p.ě' 169'
5. kupní smlouva ze dne 30. 12. 2013 - prodej pozemku p.č'
94/8,
6. kupní smlouva ze dle 20' 12.2013 - prodej pozemku p.č.
2208/2.

Smlou.vy o věcných
břemenech

Srnlouva
ČBz

ďízeni věcného břemene č. lv.12.0006908/001o s

smlowT ostatní Kupní smlouva na prodej lesního porosfu s firmou solitela
Hořoúce

Zveřejněné záměry o
nakládrání s maietkem

k uvedeným sn ouvám na prodej pozemkri a pronájem za
kon1rolovaÍlé období

Irrformace o přijaých
opat| enlch (zák. 420 l 200 4
Sb.. 320/2001 Sb.. apod.)

2e dne 23 . 4. 2073

Vnitřní předpisy a směmice Směmice - ceník poplatků za sluŽby poskýované uŤadem
městyse Koloveč platná od 1. 1. 2013' Směmice pro časové
rozlišení n.íkladů a l"Ínosů z 1. l. 2013

Výsledky kontrol zřízených
orsanizací

Veřejnosprá\.ni kontro|y ZS a MS 7a Ťok 20]3

ZápÉy z:ednání
zasfupitelstva věetně
usnesení

za prosinec 2012 - prosinec 2013

Nespecifikován zápisy |rnaněního a kontrolnÍro l"Íboru

B. Zjištění z konečného přezkoumání
rn DrezKou]-na nosoooaÍefu UĎ( Ko|ovec:

nebvlv ziištěnv chvbv a nertostatlv.

C,Závér

I. Plnění opatření k odstraněni ňedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územ+ího celku za př€dchozí řoLT

byly zjištěny následující méně ávažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zíkon č. 42012004 sb. s 2 odst' 2 písm. i-r) účetnictví vedené územlím celkem

Práltrí předpis: Zákon č.56311991 sb.' o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- s 30 odst. ] a 4 - skuteěhé staýy majetk;u a záyazků územního celku nebyly zjištěny.
(Napraveno).



Nedostatek: Invenfumí komise nezjistila skutečný stav inv€ntámího čísla 45 (studna u čp. 53)
a 46 (studrra u čp.lOl), kde polovniíním inventumích soupisů roku 2011 s rckem 2012 byly
zjištěny rczdíly v celkové lyši 12 801'00 Kě.

. Zaslání zptálry o přijaých opatřeních (splněno dne: 21.1l.2013) -

Nedostatky naplaveny dne 6.3.2013
- opatření k nápravě (splněno dne: 2l.11.2013)' Nedostatek byl
odstraněn při kontole dne 6.3'2013.

byly zjištěny ruísledující závažné chyby a nedostatky:

Předmětl Zákon č. 420/2004 sb. s 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon ě' 56311991 sb.. o účetnictví, ve alění pozdějších předpisů
.š8odst'1a2.Účetnicnínebylosprfuné,jelikožnelryloýedenoýsouladusezókonemo
účetnictví a ostatkími próvními předpisy nebo obchózelo jejich účel'

Nedostatek: Dokladem č. 321'!2 ze dne 3.12.2012 bylo chybně zaúětoÝíno lTřazení majetku
pÍodejem - studna inv. číslo 44 ve výši 6324,00 Kč. spráWě měla b:ýt z majetkového účtu 021-

stavby \Třazena částka 19 125,00 Kč. oprávky jsou pouze finančním \Yjáďením v]užívání
majetl.u účetníjednotkou v pruběhu dobyjeho použvání' (Napraveno)

- Zaslání zprávy (sphěno dne: 2l.l1.2013). Nedostatek odstraněn dne
6.3.2013

b) při dílčím přezkoumání za řok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření USC Koloveč za rok 2013

Nebvlv ziišÍěnY chvbv a n€dostatkv ís 10 odst. 3 Dísm. a) zákona č. 42012004 sb.)

III. Při přezkoumóní hoŠpodaření Usc Ko|oveč za rok 2013

Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákone č. 420/2004 sb.

IV. Při přezkoumání hospodařeňí Úsc Kotoveč za rok 2013

Byly zjištěny dle s 10 odst. 4 písm' b) následující ukazatele:

a) podíl pohleďávek na rozpočtu územního oelku

b) podíl závazlai na rozpočfu úzernífllo celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

L1,92 o/o

10'11 .Á

a,ffiyo
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Kmjský fiad Plzeňského kraje <lne 5. 3. 2014

Podpisy kontrolorek:

tJc. tl.tna ĎKonKova

,lr,a.6a,in'

il;;'"ď";
konbololka pověřená řízením

přezkouÍn.iní

Územní celek prohlďuje, že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zíkona č. 42012004 sb.'
o pfuzkoumávrání hospodďení riaemních samosprá!.ných celhi a dobrovo|ných svazlai posk}tl
pravdivé a úp1né informace o předmětu přezkourníní a o okolrlostech vztahujících se k němu.

-fato zpl6Ýa o výsledku přezkoumání je níwhem zprálry o výsledku přezkoumání
hospo<laření, přičemž konečným zněním zprá\Y se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty
stanovené v s 6 odst. 3 písm. 1) zrÁtona č. 42012004 Sb., k podríní písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením př€zkoumání na adresu: Kmjský uřad Plzeňského kaje,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škoupova 18.

306 13 Plzeň.

Tonto nríWh zprály o ýsledku přezkowníní hospodďení obsahuje i výslerlky
konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem nál'rhu zprá,lT o \ýsledku piezkoumání hospodďení Úsc Koloveě o počtu 6 stran
byl seznímen ajebo výisk číslo 1 obdržel

Městys Ko|ovéě
U sbÉ Fary 142

Dne:5.3.2014.......'..........-...34543 |Ghv€ó

Irrg. Václav ergl
|Č| 002 5í48l 

' 
D|Č: cz002534dí

starosta mě tyse


