
KRAJsKÝ ÚŘno ppeŇsxÉHo KRAJE
oDBoR exoruoutcxÝ

Zpráv a o.výsled ku přezkoumání hospodaření
USC Koloveě, lCo: 00253481

za rok2016

Přezkoumání se uskuteěniIo ve dnech:
14. 11.2016 - 16. 11.2016
27.2.2017 -28.2.2017
na zák|adě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumáni: Ko|oveč
U Staré Íary 142,345 43 Ko|oveč

Přezkoumané obdobi: 1 ' 1, 2016 - 3,|, 12' 2016

Přezkoumání vykona|y:

- kontro|orka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Hana Škoríková
- kontrolorky:

- Eva Vese|áková, Dis.

- Jitka Vo|fíková

Při přezkoumáni by|i přítomni:
. V|adimíra Ledvinová - pok|adní městyse

- Marie Leiderová - Účetní městyse

- Bc. Josef Štibraný - tajemník městyse



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V s 2 odst. .1

o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření by|o provedeno
způsobem s oh|edem na významnost jednot|ivých skutečností podle

a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednot|ivých právních úkonů
ze znění právních předpisů p|atných ke dni uskutečněnÍ tohoto úkonu:

a 2 zákona
vyběrovým

předmětu
se vychází

Druh pisemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v e|ektronické podobě
1. - 18. 4. 2016

PravidIa rozpočtového
provizoria

schvá|ena zastupite|stvem městyse 30. 1 1 . 201 5

Rozpočtová opatření č' 1 . 7 ,9 a 10 schvá|ena starostou městyse
č. B schvá|ena ZM dne 10. 10. 2016

Rozpočtový výhIed na období 2015 - 2018
Schválený rozpočet šchvá|en zastupite|stvem městyse 18. 4. 2016 jako

přebvtkový, část přebytku pouŽit na sp|átku úvěru

Stanovení závazných
ukazatelů zřizeným
orqanizacím

Mš a ZŠ Ko|oveč

Závěrečný účet za rok2015 schvá|en zastupitelstvem městyse
18.4.2016 bez Whrad,
zveřejněn na úřední desce a v e|ektronické podobě
1. - 18. 4.2016

Bankovní výpis ra, MoNey BANK a ČNB za období |eden - prosinec
2016

Evidence maietku kartv majetku (TEMA)' karty zásob
Faktura za období |eden - prosinec 2016
H|avní kniha za období |eden - prosinec 2016
Inventurní soupis majetku
a závazkŮ

sestavené k 31 ' 12, 2016

Kniha doš|Ých faktur roku 2016
Kniha odes|anÝch faktu r roku 2016
Mzdová agenda mzdové |istv leden aŽ prosinec 2016
Pok|adní dok|ad za období |eden - prosinec 2016
Pok|adní kniha (deník) za období |eden - prosinec 2016
Pří|oha rozvahy za období |eden - prosinec 20,16

Rozvaha za období |eden - prosinec 2016
Účetní deník za období červen - prosinec 2016
Účetní doklad 1) číse|né řady 90001 - 90470 - předpisy doš|ých faktur'

2) číse|né řady 362 - 1124 - Účetní dok|ady k BU MONEY
BANK,
3) číse|né řady 20001 -20024 - k běŽnému účtu KB'
4) číse|né řady 600105 - 607212 - vnitřní Účetní dok|ady.

Účtový rozvrh p|atnÝ pro rok 2016
Výkaz pro hodnocení
pInění rozpočtu

za období |eden - prosinec 201 6
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Výkaz zisku a zÍrátv za období |eden - prosinec 2016
Rozvaha ztizených
příspěvkových orqanizacÍ

ZS a MS Koloveč k 31 ' 12.2016

Výkaz zisku a ztráty
zřizený ch p řís pěvkových
organizací

ZS a MS Ko|oveč k 31 . 12. 2016

Darovací smIouvy í) Darovací sm|ouva ze dne 25. 1' 2016 od firmy F|NAL
KoM' s.r.o. (10 tis. Kč na městský p|es)

2) Darovací sm|ouva ze dne 23, 11.2016 od firmv
Katáčovna Ko|oveč, spo|. s r. o. (30 tis. Kč na iozvo.1
městyse)

Dohody o provedení
práce

uzavřené v roce 2016

Sm|ouvy a da|ší materiá|y
k poskytnutým úče|ouým
dotacím

veřejnoprávní sm|ouvy za období |eden - prosinec
o poskýnutých příspěvcích

Sm|ouvy a da|ší materiá|y
k přijatým úče|ovým
dotacím

1) Sm|ouva o poskýnutí úče|ové dotace č. 42182016
ze dne 4. 11.2016 na akci "Na obnovu kanalizace
poškozené v důs|edku povodně'' ve výši 1 475 000 Kč,

2) Sm|ouva o poskytnutí úče|ové dotace č. 47392016
ze dne 21 , 10' 2016 na akci ''odstranění nás|edků
b|eskové povodně,'ve výši 250 000 Kč

3) Sm|ouva o poskytnutí úče|ové dotace č. A 22iPsov -
2016 ze dne 24. 10.2016 na akci "Oprava povrchu
místní komunikace v Ko|ovči'' ve vÝši 290 000 Kč

Sm|ouvy o dí|o Sm|ouva o dí|o ze dne 23. 5' 2016 na akci: ',oprava
kýu vozovky místní komunikace v u|ici Zahradní,
rekonstrukce chodníku v u|ici Pa|ackého a
rekonstrukce odstavné p|ochy v u|ici DomaŽ|ická
v Ko|ovči'..
Dodatek ke sm|ouvě o dí|o ze dne 26. 8. 2016
na akci: ''oprava krytu vozovky místní komunikace
v u|ici Zahradní, rekonstrukce chodníku v u|ici
Pa|ackého a rekonstrukce odstavné p|ochv v u|ici
DomaŽ|ická v KoIovči',.

1)

2)

Sm|ouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna' převod)

1) Kupní sm|ouva ze dne 10. 3. 2016 - nákup pozemků
p'č' 2118 a p.č 2158 v k'ú' Ko|oveč.

2) Kupní sm|ouva ze dne 30.5.20.16 - nákup pozemků
p'č' 2161 a 2162 v k.ú. Ko|oveč.

3) Kupní sm|oúva ze dne 12. 2. 2016 - prodej pozemků
p'č;' 2073 a p'č,' 2075 v k.ú. Ko|oveč.

4) Kupní sm|ouva zedne20.7.2016 - prodej pozemků
p č,' 2158 ' p.č. 2160 a p.č. 2161 v k.ú. Ko|oveč.

SmIouvy o věcných
břemenech

Smlouva o zřízení věcného břemene - s|uŽebnosti
č. |X-12-0009860/.l^/B s firmou ČEZ.

Zveřejněné záměry o
nak|ádání s maietkem

ke kupním sm|ouvám schvá|eným v zastupite|stvu
městyse za období |eden - září 2016

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Veřejná zakázka ma|ého rozsahu na akci: ''oprava krytu
vozovky místní komunikace v u|ici Zahradni,
rekonstrukce chodníku v u|ici Pa|ackého a rekonstrur<ce



odstavné p|ochy V u|ici Domaž|ická v Ko|ovči.',
VýsIedky kontroI
zřízených organizací

VeřejnopráVní kontro|y MS a ZS Ko|oveč

Zápisy z jednáni
zastupiteIstva včetně
usnesení

za období prosinec 201 5 - prosinec 2016

PeněŽnÍ fondy územního
celku - pravidla tvorby a
pouŽití

Sociá|ní fond - běŽný účet a účetní doklady za období
|eden aŽ orosinec 2016

Nesoecifikován zápisy finančního výboru za období |eden - prosinec
2016

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Ko|oveč:

nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závěr

|. P|nění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územniho celku za předchozí roky
neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumáni za rok2016
neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

||. Při přezkoumání hospodařeni ÚSc Ko|oveč za rok20,|6

Nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv (s 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 42012004 sb.)

|||. Při přezkoumáni hospodaření Úsc Ko|oveě za rok2016

Neuvádí se zjištěná rizika d|e $ 10 odst. 4 pism. a) zákona č. 420/2004 sb.

|V. Při přezkoumání hospodařeni ÚSc Koloveě za rok 2016
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By|y zjištěny d|e $ 10 odst. 4 písm. b) nás|edující ukazate|e:

a) podí| poh|edávek na rozpočtu Územního ce|ku

b) podí| závazkŮ na rozpočtu územního ce|ku

c) podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku územního
celku

Krajský Úřad P|zeňského kraje dne 28,2' 2o,|7

Podpisy kontrolorek:

Jitka Vo|fíková

Eva Vese|áková

Bc. Hana Škoríková

kontro|orka pověřená řízením
přezkoumání

9,61 0/o

8,06 %

9,86%

..---l

Uzemní ce|ek proh|ašuje, Že poský| pravdivé a úp|né informace o předmětupřezkoumání a o oko|nostech vztahujících se k němu pod|e $ 2, zákonač' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávnyich ce|ků
a dobrovo|ných svazků.

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání je návrhem zprávy o výs|edku přezkoumání
hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy se stává ókamŽikém marného
uplynutí |hůty stanoven6 u S 9 odst. .1 písm' d) zákona i,. 42ot2oo4 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání ná ád.".u.Krajský úřad P|zeňského J<raje, odbor ekonomický, óoocteni preztóuňavani
hospodaření obcí a kontro|y' Škroupova 18, 306 13 P|zeň'
Tento- návrh- zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky
konečného dí|čího přezkoumání.

S obsah^em návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření Úsc Ko|oveč
o počtu 6 stran by| seznámen a jeho výtisk čís|o 1 obdrŽe|



Dne: ilf t ,Lq\'t-

Výtisk č' Poěet
vÝtisků

Předáno Převza|(a)

1 1 ÚSc Ko|oveč Ing. Vác|av Perg|

2 1
Krajský úřad
P|zeňského kraje Bc. Hana Škoríková

Pouěení:

Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zárona
č' 42012004 Sb', povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výs|edku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přís|ušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 P|zeň), a to nejpozději do15dnů po projednání této zprávy spo|u
se závěrečným účtem v orgánech územnÍho ce|ku.

Územní ce|ek je dáte Ve smyslu ustanovení s 13 odst. 2 zárona
č' 42012004 Sb., povinen v informacích podle ustanovenÍ s 13 odst. .l písm. b) téhoŽ
zákona uvést |hůtu, ve které podá přís|ušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o p|nění přijatých opatření a v této |hůtě přís|ušnému přezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zas|at.

Nesp|něním těchto povinností se územnÍ ce|ek dopustí správního de|iktu pod|e
ustanovení $ 'l4 odst. ,1 písm. b) a c) zákona č,. 42012004 Sb., za to |ze u|oŽit
územnímu celku pod|e ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č' 42012004 Sb' Éokutu
do vÝše 50 000.00 Kč.


