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ÚŘ,qD pl,znŇsKÉHo KRAJE
BroNolacrÝ, oooĚrgŇ pŘpzrouuÁvÁŇ HospopaŘrŇ

AKONTROLY
va 18,306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Č| Ew2,180/12

Zpráva o vtýsledku přezkoumání hospodaření
USc Ko|oveč. |C: 00253481

zarok2O'12

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

19 . tl . 2012 - 22. 11 . 2012
4.3.2013 - 5.3.2013

na zikladě zákola č,. 42012004 sb., o přezkoumávání hospodďerť územních sarrrosprár'rrých
celků a dobrovolných svazkti obcí.

Místo provedeDí přezkoumání: Koloreč

U staré faxy 142' 345 43 Koloveč

Přezkoumané období| |. Í.2012 _31.12.2012

Přezkoumání rykonali:
- kontrolor pověřený řízením piezkoumríní: Bc. Hana Škoríková

- kontťoloři:

- Jitka Volfíková

Pň přezkoumání byli přítomni|

- Vladimíra Ledvinová - pokladní městyse

- Marie Leiderová - úěetní městyse

- Jana Peclová - místostaIostka městyse "



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem piezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené r' s 2 odst. l a 2 zákoÍa
o přezkoumá\'ání hospodaření' V souladu s $ 6 odst' 3 písm' bj zrikona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno r'ýběrovým zpťlsobem s ohledem
na význan,most jednotlilých skutečností pod1e předmětu a obsahu piezkoumání. Při posuzování
jednotliť.ch právních úkonů se r-y-chází ze znění právních předpisťr platných kedni
uskutečnění tohoto úkonu:

1
I

Druh písemnosti Popis pisemno.ti

nq.I9!!! |4l!glq!!š!
sch\'iílena Zo 14.12' 20|1

;. r -li _ _-
na období 2012 - 20l4

Návrh rozpočtu
Plavidla rozpočtového
provtzolla
Rozpočtová opatření
RozpočtoÚ q.hled
Schvá1ení. rozpočet na rok 2012 schválen Zo 26' 3. 2012 iako přebltkorr.
ZávěIečni. účet Za rok 2011 schválen Zo 28' 6' 2012 bez lÝhrad.

zveřejněn i1' - 28. 6. 2012
Banko'"ni r!pis1, za období ]eden - prosinec 2012
Faktury za období leden - prosinec 2012
Hlavní krriha za období leden - plosinec 2012

zo obdobr leden - pro'irec 20 | 2 

-

- oUaob'I"d"n - pro'
za obdobr leden - p-osinec 2012
:e<rr\ ena k ll. 12. 2012

za olldobr leden - prosinec 2012
plaLni oro rok lOl2
za obdobr leden - p-osinec 2012 

-

sestx\e.l] l. il. 12.2012
sestarenaLi.12.2012

na pronaJem 7errědělskich pozemlů za rok 20 | 2 pro
zemědělská družstva
l) KLrp'l' sm]oJ\a na prodej po,,emku p.Č. q4 7 ,/e dne 3. 7'
2012.
2) Smlouva o bezúplatný převod pozemkťr p.č' 1532/4 od
UZSVM ze dne 9.7.2012.
3) Směnná smlouva ze dne 10. 5. 2012'
4) Kupní sm1ouva na prodej budov]_ bj.valého obecního úiadu
ze dne 5. 11. 2012.
\n.|ou\a o \)TuJčce po7eIkti p.Č. l2Ó8 l " bLrdort' hasičske
./brojnice,/ednel0. J. 20l2pro SDHlicho\

Kliha došlých faktur
Pokladní doklady
Pok]adní kniha
Příloha rozvahv
Roz\ aha
Učetní doklad]
Učtový rozvrh
v]ikaz pro hodnocení p1nění
Iozpočtu
výkaz zisku a árát\'
Rozvaha zřízených
příspěr,korrych organizací
Smlourr nájemní

Smlou\,T o převodu majetku
(koupě, prodqj. směna.
převod)

Smlouvy o vjpťrjčce

Zveřejněné záměry o
nak]ádání s majetkem

d]e smluv schválenýchk prodeji' pronájmrr a lipůjčky
sepsaných k 31' 12.2012
platné irlo lok 2012
Zs a Ms Ko]oveč

ZM

\'nilmr' predpis) a směmice
V'lsLedk} kontroI zřizenÝch



organtzacl
Zápisy z jednání
zastwitelstla včetně
usnesení

za období prosinec 20l1 - prosinec 2012

Nespecjfiko\ án zápisy kontrolního a finaíčního \'n'boru k 31' 10. 2012

B. Zjištění z koneěného přezkoumání
ťn pre7Koumdfu nospooarenl L]5( KoLo\eČ|

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatkyI

Předmět: Zákon č. 420/200il Sb. $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené rizemnín celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 sb'' o Ílčetnictví. ve znění pozdějších předpisů

- $ J0 odsr 1 a 1 - Skutečné staýy majetku a záýazků územního celku nebyly zjištěny.
Nedostatek: Inventurní komise nezjistila skutečný stav inventámího čísla 45 (studna u čp' 53)
a 46 (studna u čp.101)' kde polovfu'ním inventumích soupisů roku 2011 s rokem 2012 byly
zjištěny rozdíly v celkové \.ýši 12 801,00 Kč.

byly zjištěny následující záYažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č' 420/200.l sb. s 2 odŠt. 2 písm. h) účetnictvi vedené územním celkem
Plávni předpisI Zákon č. 563/1991 sb', o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- s 8 odst' ] cr 2 - Účetnictví nebylo sptátné, jetíkož nebylo tedeno y sou|ac]u se zakonem o
účetníctýí a ostaÍními prdlnimi předpisy nebo obcházelojejich účel.
Nedostatek: Dokladem č' 32112 ze dne 3.12.2012 by1o chybně zaúčtováno výazení majetkrr
prodejem - studna inv'číslo 44 ve ýši 6324,00 Kč. splávně měla bý't z majetkového účtu 021-
Stavby vyiazena částka 19 125,00 Kč. oprávk'v jsou pouze finančním vjádiením v1užívání
majetku účetní jednotkou v pruběhu doby jeho používání.

C. Závér

I. Plnění opatření k odstřanění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodařenÍ územíího celku za předchozí rofu
nebyly zjištěn)' chyby a nedostatky'

b) při dí|čím př€zkoumání za řok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky'



II. Při přezkoumání hospodaře!í ÚsC KoloYeč za rok 2012

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatla} ($ 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 sb.):

Předmět| zákon č. 420/2004 Sb. $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví Yedené rÍzem!ím celkem
Prál'rrí předpis: Zrikon č.563l|991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- $ J0 odsr ] a 1 - Skutečné staýy majetlal a zó.,aŽki územního celku nebyly zjištěny'
Nedostatek: Inventumí komise nezjistila skutečný stav inventIámího čísla 45 (studna u ěp' 53)
a 46 (studna u čp.101)' kde polovnáním inventumích soupisů roku 2011 s rokem 2012 byly
zjištěny rozdíly v celkové wýši 12 801,00 Kč.

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 sb.):

c2) nesprávné. neúplné
Učetnictví nebylo správné. jelikož nebylo vedeno v souladu se zíkonem o
účetnictví a ostatními právními předpisy nebo obchrázelo jejich úěel.

III' Při př€zkoumání hospodaření Usc Koloveč za rok 2012

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

IV. Při přezkoumání hospodaření Úsc Koloveč za rok 2012

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního cell.u

b) podíl závazku na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetl.u územního celku

10,90 yo

3,72 vo

8,82"/"
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Krajský tířad Plzeňského kraje dne 5. 3. 2013

Podpisy kontroloru:

Jitka Volffková

Bc. Hana Škoríková

kontrolor pověřen j ň7ením ptez]<oumáfu'
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U'"T]1l celek ploh]asuje, Že poďe s 6 odst. 2 písm. e) zrákona č. 42ol2oo4 sb.'o přez}oumáviini hospodďení ú7emnich samosprá\',rr1'"n 

""rlt u oou.'oň1'ch sVaZ}u poskylpravdivé a úplné infomace o předmětu piezkoumání á o okolnostech vztahujiJcn se k němu.

. .T'o zpráva o r,"ýsledku přezkoumríni je ná\Ťhem zprá\T o výsledku přezkoumání
hospodďení' přičemž konečným iněnim zptá*y se stává okamžiťem m;ného upl'lutí lhůty
:]-:'=é ] s ó.odst. 3 písm. l) zr{kona č.42o/2o04 Sb.' k podríní pis"."er'o stanoviskakonlroloÍovi pověienémll iizením přezkournrání na adresu:-Krajský úiJ- P1'srskeho kraje,odbor ekonomický. oddě|eni přezioumávrání hospodďení 

"t"i'ái*'"ry,' Skoupova 18,306 13 Plzeň-

. . I""':..li*h zprár,1 o výsledku přezkoumání hospodďení obsahuJe i Úsledkykonečného dilčího přezkoumiini.

S obsahem ruáwhu zpráry o Úsledku přezkoumiíní hospodďení Úsc Koloveč o počtu Ó střaÍlb5 l seznámen a jeho qrtisk čís|o l obďŽel

4,t (
il;;;f;;",i

st*ostuj-e.trse

Dne: (1tu)
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i'-j.l iRozdělovník

VÝtisk č. Počet r'ýtisků Předáno PřevzalÍa) \.^ t
1 Ing. Václav Pergl

2 I Plzeňský l<raj tJc. ttana ĎKonKova

Poznámkai

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zríkona č. 42012004 sb''
povinen pňjmout opatření k nípravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o l.ýsledku
pŤezkoumriní hospodďení a podat o tom píseÍnnou infomaci příslušném přezkownávajícímu
orgánu (]Gajský uřad Plzeňského kraje' Šhoupova 18, 306 13 Plzeň)' a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zplálT spolu se závěIečnýŤn účtem v orgrínech úzeÚního celku.

Územní celek je dríle ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č' 42012004 sb..
povinen v iďormacích podle ustanovení s 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůfu,
ve Lteré podá příslušnému pŤezkoumávajícímu orgiínu písemnou zprávu o plnění přijaťých

opaťení a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu olgánu uvedenou zplií1,'Lr zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lz€ uložit územnímu celku dle ustanovení s 14 písm. 0,
g),h) zakonač,. 42012004 Sb., poŤádkové pokuty až do ýýše 50 000,00 Kč vjednom případě.


