
KRAJSKÝ ÚŤ.AD PLZEŇSKÉIIo KRAJE
DBOR EKoNOMICKÝ, ODDĚLEŇ PŘEZKOLMÁVÁNÍ HoSPoDAŘEŇ

IAKONTROLY
l8,306 13 Plzeň

výisk č. 1

Cj:EW34t4/11

Zpráva o v'ýs|edku přezkoumání hospodaření
USC Ko|oveč. |G: 0025348,|

za rok2},l/l

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

22. 11. 2011 - 24. I \. 2011
5.3.2012 - 6.3.2012

na ziík]adě ziákona č. 42012004 sb.' o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celku a dobrovolných svazku obcí.

Místo provedení přezkoumáoíl Koloveč

U stalé faÍy l42,345 43 Koloveč

Přezkoumané obdol' í| 1. |. 20|1 _ 3|. |2. 20|1

Přezkoumání rykonali:
- kontro1ol pověřený řízením přezkoumání: Hana Škoriková

- kontroloři:

- Jitka VolÍiková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing' Václav Pergl - stalosta městyse

- Vladimía Ledvinová - pokladní městyse

. Marie LeideÍová - účetní městyse

- Jana Peclová . místostarostka městyse



A. Přezkoumané písemnosti
Piedmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené r' Š 2 odst' 1 a 2 zékona

l o přezkournávani hospodďení. v souladu s s ó odst.3 písm. b) Zákona o přezkoumávání

f hospodatenl je prezkoumání hospodďení prováděno výběrovým způsobem s ohledem
F/ na li.znamnost jednotlj\ých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
. jednotlivých plá\'ních úkonů se \Tchází ze znění plávních předpisů platných ke dni

uskutečnění tohoto úkonu

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh fozpočtu na rok 201 1 zveřejněn 6' - 21. 4. 201|

Pmvidla rozpočtového

pro\1zona

schválena Zo 16. 12. 2010

Rozpočtová opatření č. 1- 13

Rozpočto\ý výhled na rokv 2009 - 2013

schviílený lozpočet na rok 201 1 schválen Zo 21' 4' 201 1 jako přeb}.tkolj

Zá\ ěIečný ťLčel za rok 2010 schválen Zo 28' 6' 2011 bez !ýbÍad' zveřejněn 7' -

28. 6. 2011

Banko\'ní \".ýpisy za období leden - prosinec 2011

EvideÍce majetku za období leden - prosinec 201 1

Evidence pobledávek za období leden - iíjen 2011

Evidence pop]atkú za období leden - říjen 2011

Iďtury za období leden - prosinec 2011

Hlavní knihy za období leden - prosinec 2011

Inventumí soupisy majetku a

závazků

sestavené k 31. 12' 2011

Kniha došlých faktur za období leden - plosinec 2011

Kniha odeslaných 1.aktul za obdobi leden - prosinec 2011

Krriha pohledávek a závazků za obdobl leden - prosinec 2011

Mzdová agenda za období leden - prosinec 2011

odměňování členů

zastuprtelstva

za období leden - prosinec 20l1

Pokladnídok1ady za období ieden - prosinec 2011

Pokladní kniha za období leden - prosinec 2011

Piíloha rozvahy sestavená k 30. 9. 2011 a k 31' 12' 20l 1



/

Rozvaha sestavená k 30. 9. 2011 a k 31. 12. 2011

Učetní deník]' za období leden - prosinec 2011

Učetní doklady za období leden. prosinec 2011

Účtový lozwh platný na lok 2011

Upomínta k pohledávce a

záyazktl

za období leden - prosinec 2011

Výkazy pro hodnocení

p]nění rozpočfu

za období leden . prosinec 2011

výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 201i ak31. 12. 20l1

Rozvaha zřízených

příspěvkoých organizací

ZS' MS sestavená k 30. 9. 2011

výkaz zisku a ztráty

zřízených příspěvkových

olganizací

ZŠ' Ms sestavený k 30. 9. 20i 1

Dalovací sm]ou\y na částku Kč 2000,- pro Svaz postiž.civil'chorob v CR

ze dne 2'1 . 5.2017

Dohody o plovedení pláce za období leden - prosinec 2011

Smlou\T a další materiály k

piijatym účelov"jm dotacím

za období leden - prosinec 2011

Smloulry náj emní na pronájem kultrrr.domu Zichov ze dne l. 6. 201 1

Smlou\Y o převodu majetku

(směna)

směnná smlouva za období ]eden . říien 2011

smloulY o věcných

břemenech

s CEZ za období leden - říjen 2011

Zveřejněné záměry o

nakládání s majetkem

za období leden - říjen 201 1 k plonájmu NP

Vniti.rrí předpisy a směmice pLatne pro rok 201 I

výsledky kontIol zřízených

organizací

protokolo veiejnopláWí kontřole ZS a MS Koloveč

Zápisy z jednánj

zastupitelstva včetně

usneseni

prosinec 2010 - prosinec 2011

Nespecifikován zápisy ťrnančního a kontrního výboru za lok 20 1 1
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B. Zjištění z koneěného přezkoumání
Při přezkoumáni hospodďení ÚsC Koloveč:

nebYlv ziištěnv chYbv a nedostatkY.

C'Závér

I. Ptněni opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dilčím přezkounání za řok 20l1

nebyly zjištěny chyby a nedosta T.

II' Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Koloveč za rok 2011

III. Při přezkoumání hospodařelí ÚSC Koloveč za rok 2011

Neuvádí se zjištěná řizika dle s 10 odŠt. 4 písm. a) zákon. č. 42012004 sb.

Iv. Při př€zkoumání hospod.ření Úsc Koloveč za rok 2011

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

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu úzeÍĎního celku

c) podíl zastaveného maj etku na celkovém majetku územnÍlo celku

10,34 "/"

3,82 vo

8'6| "Á



V, Riziko při hospodaření s finančními prostředky
Kontolní skupina upozoniuje Ía moŽná plynoucí rizika při předčasném ukončení smlouly o
zří"-ení temínovaíého vkladu ve výši 1 000 000,00 Kč bez roáodnutí zastupitelstva obce a
v účetnictví provedené pouze vnitřním účetním dokladem nazvanýrn .,opraů na položkách..
ze dne 7. 10. 2011.

K1ajský uřad Plzeňského kmje dne 6. 3. 2012

'J-a4t l*,'
'(/' '

'^ il.{ {* /,

Podpisy kontroloru:

Jitka Volfiková

Ě-

Hana Škoríková

kontrolor po\ éřený iizením pie/koumáni

- . 
U'"T"] celek prohlašuje. Že podle $ 6 odst' 2 písm' e) zákona č. 42o/2o}4 sb,,

o přezkoumáviiní hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkri poslr1.tl
plavdivé a úplné infomace o předmětu přezkoumiíní a o okolnostech vaahujících se k němu.

. 'T.., 
zp-ráva 

'o. 
rjsledku piezkoumání je náwhem zprávy o výsledku přezkounlíní

nospooarenl. pilČemŽ konečnim zněnim zpráqr se stává okamjŽikem mamého upl1.rrutí lhůty
stanovené v $ 6 odst' 3 písm. 1) zrákona ě.420/2001 Sb'' k podríní písemného stanoviska
kontrololovi pověřenému řízením piezkoumání na adresu: Krajs\1 úiad Plzeňského kmje,
odbor ekonomický. oddělení přezkoumávání hospodďení obcí a kontroly, Št'ol.lpoua is.
306 13 Plzeň.

' - T*.9 1:*h zprár'y o výsledku přezkoumání hospodďení obsahLrje i ýsledkykonečíého dílčího přezkoumání.

S obsahem návňu zprály o výďedku přezkotrrnání hospodďení Úsc Koloveč o počtu 6 stran
byl seznámen ajeho v1tisk číslo 1 obdržel

0ri
il;;,1.J-i
stalosta mÍstyse

{ri

Dne: [.) t ,t_



vÝtisk č. Počet výtisků Předáno Převzal(a)

I UtiL KOIOVeC Ing. Václav Pergl

2 1 Plzeňsl.ý kraj Hana t'KoÍlKova

Rozdělovník

g

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.,

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zpnivě o výs1edku

pr"xo*na.'i hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu

orgánu (xrajsky uřad Plzeřtského kaje, Škoupova 18, 306 13 Plzeň),- a to nejpozději

d;l5 dnů po plojedúní této zpIá\Y spolu se závěIečným účtem v olg|ánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení s 13 odst. 2 zikorta č. 42012004 sb',
povinen v informacích podle ustaÍovení $ 13 odst. 1 písm' b) téhoŽ zákona uvést lhůtu'

ve které podá příslrršnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou- zplá\''u o plnění přijďých

opatření ; v tét; lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zplá.!'rr 7aslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit ÚZemnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. 0,

e),h) zikona.. 42012004 Sú., pořádkové poku1y až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.

š'


