Krajský
úřadUsteckého
kraje
Velká Hradební3118t48,4o0 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
JID:
32812018/KUUK
JednacíčÍs|o.: 587/KoN/2a17

Stejnopisč.1

zprulvn

o vfsledku pÍezkoumání
hospodaÍení
obec Uherce,lG: 00556459
za rok 2017

Zpráva o vfs|edkupÍezkoumání
hospodaieníby|avypracovánana základě jednorázového
pŤezkoumání
hospodaŤení.
Piezkoumání
hospodaiení
by|ozahájenodoručením
oznámenídne 09. 1. 2018'
PŤezkoumání
se uskutečni|ov obci Úherce se sídlem Úherce 57, 40 01 Louny ve
'dnech:
- 22.5.2018
na zák|adě$ 42 zákonač,.12812000
sb., o obcích.
PŤezkoumání
vykonalakontrolnískupina:
,/

-

pověÍenfÍízením
Bc. Jana BroŽová - kontro|or
pĚezkoumání
Žaneta Kropáčová - kontro|or
Ing.lva Krbcová - kontro|or

Zástupci zemníhosamosprávnéhocelku:
. Zuzana Kubištíková- starostka
- Hana Vavrušková- četní

Předmět přezkoumánÍhospodaření:
Předmětempřezkoumáníjsou údajeo ročním
hospodařeníúzemního
ce|ku,tvořícísoučást
závěreěnéhoÚětu pod|e$ 17 odst.2 a 3 záRonač.25012000sb., o rozpočtových
pravidlech
územníchrozpočtů,
ve znění pozdějšíchpředpisů,a to v sou|adus s 2 odst. 1 zákona
č. 42ol2oo4 sb., o přezkoumáváníhošpodařeníÚzemních samosprávných celků a
předpisů:
dobrovolných
svazkůobcí,ve zněnípozdějších
a) p|něnípříjmů
a výdajůrozpoětuvčetněpeněŽních
operací,ýkajícíchse rozpočtových
prostředků,
peněŽních
b) finanční
opera@,týkající
se tvorbya pouŽití
fondů,
podnikate|ské
c) nákladya výnosy
činnosti
územního
ce|ku,
d) peněŽníopera@,týkající
se sdruŽenýchprostředků
vynakládanýchna zák|adě
sm|ouvymezidvěmaa víceúzemními
ce|ky,anebo na zák|aděsm|ouvys jinými
právnickýminebofyzickýmiosobami,
e) finaněníoperace,týkající
se cizíchzdrojůve smys|uprávníchpředpisůo Úěetniďví,
f) hospodaření
a nakládánís prostředkyposkytnuýmizNárodníhofondua s dalšími
prostředkyze zahraniěíposkytnutými
na zák|aděmezinárodních
sm|uv,
a vypořádánífinančních
váahů ke státnímurozpočtu,
k rozpoětům
krajů,
s) vyÚčtování
k rozpočtům
obcí,k jinýmrozpočtům,
ke státnímfondůma k da|ším
osobám.
Předmětem přezkoumánídále je d|e$ 2 odst.2zákona é' 420l2oo4Sb.:
a) nakládánía hospodaření
s majetkemve v|astniďvíúzemního
celku,
b) nakládánía hospodaření
s majetkemstátu,s nímŽhospodaříúzemní
ce|ek,
c) zadáváni a uskutečňování
veřejnýchzakázek, s výjimkouÚkonůa postupů

přezkoumaných
právníhopředpisu,
orgánemdoh|edupodlezvláštního

d) stav pohledáveka závazkÚ a nakládánís nimi,
e) ručení
zazávazky ýických a právnick'ýchosob,

0

zastavovánímovitýcha nemovitýchvěcíve prospěchtřetíchosob,

s) zíizovánivěcnýchbřemenk majetkuúzemníhocelku,

h) účetniďví
vedenéúzemním
ceIkem,
jeho příjmů
i) ověřenípoměrud|uhuúzemnÍho
ce|kuk průměru
za poslední

4 rozpočtové
rokypod|eprávníhopředpisuupravujícího
rozpočtovou
odpovědnost.

Hlediska přezkoumáni hospodaření:
Předmětpřezkoumáníse pod|eustanovení
$ 3 zákona ě,'420l2oo4Sb. ověřujez hlediska:
povinnostístanovených
a) dodrŽování
právnímipředpisy,zejménapředpisy
zv|áštními
o finančnÍm
hospodaření
územních
ce|ků,o hospodaření
s jejichmajetkern,
o úěetniďví
a o odměňování,
prostředkyve srovnánís rozpoffem,
b) sou|aduhospodařenÍ
s finančrrími
c) dodÉeníúěeluposkytnuté
jejich
dotacenebo návratné
finaněnívýpomocia podmínek
pouŽití,
d) věcnéa formálnísprávnostidokladůo přezkoumávaných
operacích.
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A. Přezkoumanépísemnosti
l. Výběrovým způsobembyIy prověřovány následujícípísemnosti:
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i Úrednídesce obce od 21. 11. 2016do 7' 12.2016.
-J

stránkácha

Rozpoětová opatiení Zastupite|stvem
obce (dá|ejen Zo) a starostkouobce k 31. 12. 2o17 by|o|

Rozpočtov!vfh|ed

schválenooe|Kem
scnva|eno
23 ÍozpocÍovycn
rozpočtornfch
ce|kemz5
opatÍení.
opatrenl.
li
Zveiejnění by|o provedeno v sou|adu se zákonem 25ol2o0o sb.|
Rozpočtováopaieníby|a zapracovánado schválenéhorozpočtu.obec I
na své ÚÍednídesce oznámila, kde jsou zveÍejněnana internetovfchI
stránkácha kdeje moŽnonqh|édnout
podob.
do jejich|istinnÝch
l
.t^,{.|
E'^'^^x+^.'r,r.n,rh|a;|
aa
ralzrr
Óf|'|^
...^x.i.x..
.Rozpočtovfvfh|ed na roky 2016 - 2019 l...l
byl zveŤejněn
na :-l---^.^.-,.-r
internetovfchII
stránkách obce dne 12.2' 2017' obec na své rjÍednídesce obce|
oznámi|a,kde je zveÍejněnna internetornfch
stránkách obce a kde je
moŽnonahlédnout
do ieho listlnnépodobv.

Schválenfrozpočet Rozpočetby|projednána schvá|enZo dne 11. 12.2016jako rozpoěet
vyrovnanf. Závaznymi ukazate|i by|y stanoveny paragrafy. Rozpis
rozpočtuby|zpracovánv tÍídění
rozpočtové
sk|adby'Schvá|enfrozpoěet
byl vyvěšenna internetové
stránkyobce dne 23' 3' 2017' obec na své
iednídesce oznámi|a,kde je zveiejněnna internetovfchstránkáchobce
a
podoby.l kdeje moŽnonah|édnout
9o jeho |istinné
.Závěreěnf
jenZa)
Účet
lZávěrečnf ěet (dále
za rok 2016 by| projednána schvá|enZo

dne 19' 3' 2017.NávrhzÚ a9 zveÍejněn
ná ihteinetovfch
stránkácha
Úrednídesce obce od 3. 3. 2017 doposud.

Faktura
Hlavníkniha

lnventurní
soupis
majetkua závazkŮ

obec oznámilana své ÚÍednídesce, kde je zveÍejněnna internetovlchI
slránk{cha kdgjg.lnoŽnonahlédnout
do jgho_listinnépodo-!y. . - *-l
Stavy vykázanék 31' 12' 2017 na bankovníchvfpisech souhlasíse I
stavemvykázanfm ve vfkazu Rozvaha sÚ 231 - Zák|adníběŽnf ričeta I
stavemna rádkuč.6010v'ÍkazuFIN2.12M.
Pred|oŽenav analytickém
iazeník 31. 12. 2017.

inventáriácernaiátrrrďža\,azkť'
k 31. Tzm

sou|aduse zákonem.PÍed|oŽen
P|án inventurze dne 19. ll, zoll,|
lnventarizační
zprávaze dne 2' 1' 2018,proško|ení
inventarizaění
komiseI
ze dne 15. 12.2017

r Kniha došI'Ích
faktur Pred|oŽenak 31. 12, 2017.
Kniha odeslanych l PredloŽenak 31. 12. 2017.
faktur

i

čIenŮ íBy|yzkontro|ovány
Vyplacené
l odměĎování
odměnyza měsíc|edenaŽ p,*ín;,ec-žo|l
i
zastupitelstva
mzdovlchlist
|istťt
dle mzdovfch
u:
{d|e
I
neuvolněné starostky, neuvo|něné místostarostky, piedsedkyně|
Pokladníkniha
(deník)

f]|?ng!i!q'kgltrohího
vllqr,u=a
zastupitelstva
obce.. *l
lrgchč|enŮ
pok|adní
pok|adní
Stavy
Stavy
\JraYy
knihy
knihy
l
\
l
|
|
l
|
y
k
Á
o
31'
31'
|
.
12.2017
12.2017
.
1
.
zv | í EguÍ
souh|así
souh|así
||asl š
se
' e sstavem
stavem
l a v em vykázanfm
wkázanÝm
v y K a za ny m
ve
ve l l
Pv n |au l |l
|

sU 261 . Pokladnaa s po|oŽkou5182 . Poskytované
|v!.kazuRozvahapok|adně
l
zá|ohy v|astní
ve vlkazu FlN2.12M. Pok|adnílimit neníl
stanoven.Dohodao odpovědnostl
uzavrenadne 6. 8. 2012.
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PríIoharozvah
Rozvaha

---"'T'
;reaouíí;T
ď1:n.-n

.

PiedloŽenak 31' 12.2017,
Kontroloványčetní
dok|adyě.3 aŽ32za období|eden(bankovní
vfpisy,

Is-ry-mlrlÉ|l-u9p*ťJ#il
rl

|
rozvrh
IUčtovÝ

Učetní
závěrkaza rok2016bylaschváIenazo dne 19.3. 2017,

1

-*-^^-1

pÍed|oŽen.
|protoko|
iP|atryfrorok2o17'

PÍed|oŽen
k 31' 12,2017.

I

PredloŽen
k 31. 12.2017.

Darovací
sm|ouvy

Sm|ouvy
a da|ší
materiályk pruatfm
Účelovym
dotacím

Smlouvy o pievodu

majetku(koupě,

prodej,smě[?,
ievod

pÍíjmivfdaj
31. 1, 2018.

i

če|ovfmznakem,nevyčerpaná
dotacebyla vrácena dne

V roce 2017 obec nerealizova|aŽádnésm|ouvy.

Sm|ouvyo věcnfch V roce 2017 obecnerea|izova|
a Žádnésmlouvy.
biemenech
k nápravě(za zjištěné
chybyvypllvajícíze
! |nformaceo pÍijatfch lnformaceo piijatfchopatÍení
(zák.
opatreních
Zprávy
PHo
za
rok
2016)
by|a
zas|ána
Krajskému
ÚÍaduÚsteckéhokraje
i
Sb.,
dne 26. 3.2017.PiijetínápravnlchopatÍenÍ
1420t2004
by|oprojednáno
Zo dne
19.3. 2017.
Lszu'-ofi-s!*sp-e*
PredloŽeny
směrnice:
lVnitrnípredpisa
Vnltrní
lsměrnice
směrniceze dne3. 11.2015,do ručenáaktua|izace.
Zápisyzjednání
Zápisyze dne 11. 12. 2016,31.1. 2017 5. 2. 2017,19.3. 2017,
zastupitelstva
včetně 9. 4. 2017,21.5. 2 0 1 7 , 2 5 . 6 .2 0 1 7 , 2 0 .8. 2017,23.9.2017
usnesení
19. 11. 2017 a 30. 12. 2017 b
uza odp rn'Íchzpťtsobem.
PeněŽnífondy
obec nemá zfÍzensociálnífond.
Územníhoce|kupravidlatuorbya
uŽití
Finanční
a kontro|ní PredIoŽeny
zápisy:
vfbor
finanční
vf bgr- ze dne.30. 1. 2017,31. 5' 2017
ZadluŽenostobce
d|e zák. 2312017sb.
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tl. ZástupceÚsc Útrerceprohlašuje,
žeúzemní
celek:
.
o
o

nemá zastavenýmajetek,
má zřizenavěcná břemena,
neuskutečnil
žádnéakce, pod|éha1ícizadávacímu
řízenidle zákona
ě. 13412016sb', o zadáváníveřejnýchzakázek,
. neprovozujehospodářskouěinnost,
. nenízřizovate|empříspěvkové
organizace,
. je zřizovatelemorganizační
s|oŽky,
o má majetkovou
jinýchosob,
účast
na podnikání
. nehospodaří
s majetkem
státu,
. neručí
zazávazky fyzickýcha právnickýchosob neuvedenýchv $ 38 odst.3 zákona
128l2o0oSb., o obcích(obecnízřízenÍ),
o nezastavi|movitévěci ve prospěchtřetíchosob.

B. zjištěníz jednorázovéhopřezkoumání
Při jednorázovémpřezkoumáníhospodařeníÚsc Útrerce za rok2o17
nebyly ziištěnychyby a nedostatky.

G. Plněníopatřeník odstraněnínedostatků
. a).iištěnÝch
Y]lhuJÝď btreh
Při přezkoumáníhospodařenÍza rok 20í6 byly ziištěnychyby a nedostatky,které
byly napraveny.

p řerkoumán"í
b)ziištěnýeh.při iednolaaovén
ea*rp
7
r ?Q'í

PřÍjednorázovémpřezkoumáni za rok2o17 nebyly zjištěnychyby a nedostatky.

D. Závěr
l. Při přezkoumáníhospodařeni Úsc Úherce za rok 2017
neby|yzjištěnychybya nedostatky(s í0 odst.3 písm.a}zákonaé.42ol2oo4
sb.)

ll. Při přezkoumání hospodařeni Úsc Úherce za rok 2017
nebyla ziištěnarizika, která lze dovodit ze ziištěnýchchyb a nedostatkůa která
by mohla mítnegativnídopad na hospodařeníúzemního
celku v budoucnosti.
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!lI. Poměrové ukazatele ziištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podí|poh|edávekna rozpočtu
územního
ce|ku

0,60%

b) podí|závazkŮna rozpočtu
územního
ce|ku

2,40 o/o

c) podí|zastaveného
majetkuna ce|kÓvémmajetku
územního
ce|ku

0,00%

tV. PŤipŤezkoumáníhospodaÍeníÚsc Útrercezarok2017
byIo ověŤeno dle s 17 zákona č. 23I2o17 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, Že dIuh rizemnÍhocelku nepŤekročil60 % prriměru jeho pÍ-limú
za posledni 4 rczpočtovéroky.
Pos|edním
kontro|nímkonempiedcházejícím
zpracovánítétozprávyby|ovyhodnocení
a
posouzení
pied|oŽenfch
odborné
dok|ad dne22,5' 2018.
Úhercedne22.5.2018
Podpisy kontro|orŮ.
Bc. Jana BroŽová
kontrolorpověieny Ylzením pťezkoumán
í

Zaneta Kropáěová
kontrolor

Ing.|va Krbcová
kontrolor

I'

#

, /' //

Á*-*

S obsahemzprávyo vfsledku pÍezkoumání
hospodaieníÚSC Úherce o poětu7
stranbylaseznámenaa jeho stejnopisčíslo1 obdÉe|a

A

I

Dne:22.5. 2018

,alr
ťn {t*:]q

t,ít

'7"'

Zuzana Kubiští
starostka
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OBE,d

Rozdělovník:
Steinopis PočetvÝtiskri
1

1

2

1

PÍedáno

obec Úherce-

KU UK
odděleníPHo

PÍevzal

Zuzana Kubištíková
Bc. Jana BroŽová

Poučení:
zpráia o vfs|edku pÍezkoumání
hospodaieníje současněi návrhem zprávy o vfs|edku
pÍezkoumání
hospodaienía obsahujevfs|edkyjednorázovéhopÍezkoumání
nebo všech
pÍezkoumání.
dílčích
Koneěnlm zněním zprávy o vfs|edku piezkoumáníhospodaÍení
se
stává okamŽikemmarnéhoup|ynutí
lhťrty
d|eS 6 odst. 1 písm.d) zákona ě' 42ol2oo4Sb., ve
které mě| Územní ce|ek moŽnost podat písemnéstanovisko kontro|orovipověfenému
pÍezkoumání
Íízením
na adresu KrajskéhorjÍaduÚsteckéhokrqe, odbor kontro|y,Ve|ká
Hradební3118148,4o002Ustínad Labem(dá|ejen Krajskf rjÍadÚsteckéhokraje).
Územní ce|ekje ve smys|u ustanovení$ 13 odst. 1 písm.b) zákona č).42ol2oo4sb.,
povinenpÍijmout
opatieník nápravěchyb a nedostatkťr
uvedenfchv tétozprávě o vfs|edku
pŤezkoumání hospodaiení a podat o tom písemnou informaci pÍíslušnému
piezkoumávajícímu
orgánu(Krajskému
riÍaduÚsteckéhokraje),a to nejpozae1i
ob 15 dn po
projednánízprávy o vfsledku pÍezkoumáníhospodaieníspo|u se závěreěnfm čtem
v orgánechÚzemního
celku.
Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení$ 13 odst' 2 zákona ě,' 42ol2oo4Sb., povinen
pod|eustanovení
v informacích
$ 13 odst' 1 písm.b) téhoŽzákonauvést|h tu,ve kterépodá
piís|ušnému
piezkoumávajícímu
orgánupísemnouzprávuo p|něnípÍijatfchopatňení.
je dle $ 14 odst. 1 pÍestupkem,
Nesplněnív!še uvedenfch povinností
za kterf |ze u|oŽit
zemnÍmuce|kudle ustanovení
14
odst.2
zákona
pokutudo vfše
é'
42ol2oo4
sb.,
$
50 000 Kč.
Územníce|ekje povinenzastatKrajskému
rjÍaduÚsteckéhokrajezprávuo p|něnípŤijatfch
opatÍení
ve |hťttě
uvedenév zaslanéinformaci.
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