
Krajský úřad Usteckého kraje
Velká Hradební 3118t48, 4o0 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 32812018/KUUK
Jednací čÍs|o.: 587/KoN/2a17

Stejnopis č. 1

zprulvn
o vfsledku pÍezkoumání hospodaÍení

obec Uherce, lG: 00556459
za rok 2017

Zpráva o vfs|edku pÍezkoumání hospodaiení by|a vypracována na základě jednorázového
pŤezkoumání hospodaŤení.

Piezkoumání hospodaiení by|o zahájeno doručením oznámení dne 09. 1. 2018'

PŤezkoumání se uskutečni|o v obci Úherce se sídlem Úherce 57, 40 01 Louny ve
'dnech:

- 22.5.2018

na zák|adě $ 42 zákona č,. 12812000 sb., o obcích.

PŤezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Bc. Jana BroŽová - kontro|or pověÍenf Íízením pĚezkoumání
,/ - Žaneta Kropáčová - kontro|or

- Ing. lva Krbcová - kontro|or

Zástupci zemního samosprávného celku :
. Zuzana Kubištíková - starostka
- Hana Vavrušková - četní



Předmět přezkoumánÍ hospodaření:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního ce|ku, tvořící součást
závěreěného Úětu pod|e $ 17 odst. 2 a 3 záRona č. 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v sou|adu s s 2 odst. 1 zákona
č. 42ol2oo4 sb., o přezkoumávání hošpodaření Územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:

a) p|nění příjmů a výdajů rozpoětu včetně peněŽních operací, ýkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční opera@, týkající se tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikate|ské činnosti územního ce|ku,
peněŽní opera@, týkající se sdruŽených prostředků vynakládaných na zák|adě
sm|ouvy mezi dvěma a více územními ce|ky, anebo na zák|adě sm|ouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finanění operace, týkající se cizích zdrojů ve smys|u právních předpisů o Úěetniďví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuýmiz Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniěí poskytnutými na zák|adě mezinárodních sm|uv,
vyÚčtování a vypořádání finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoětům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k da|ším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je d|e $ 2 odst. 2zákona é' 420l2oo4 Sb.:

nakládání a hospodaření s majetkem ve v|astniďví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří územní ce|ek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou Úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem doh|edu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazkÚ a nakládání s nimi,
ručení zazávazky ýických a právnick'ých osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zíizováni věcných břemen k majetku územního celku,
účetniďví vedené územním ceIkem,
ověření poměru d|uhu územnÍho ce|ku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky pod|e právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumáni hospodaření:

Předmět přezkoumání se pod|e ustanovení $ 3 zákona ě,' 420l2oo4 Sb. ověřuje z hlediska:
a) dodrŽování povinnostístanovených zv|áštními právními předpisy, zejména předpisy

o finančnÍm hospodaření územních ce|ků, o hospodaření s jejich majetkern,
o úěetniďví a o odměňování,

b) sou|adu hospodařenÍ s finančrrími prostředky ve srovnání s rozpoffem,
c) dodÉení úěelu poskytnuté dotace nebo návratné finanění výpomoci a podmínek jejich

pouŽití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

b)
c)
d)

e)
f)

s)

a)
b)
c)

d)
e)
0
s)
h)
i)
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A. Přezkoumané písemnosti

l. Výběrovým způsobem byIy prověřovány následující písemnosti:
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I Druh písemnosti ! Popis písemnosti
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i  Úrední desce obce od 21 . 11. 2016 do 7' 12.2016.
Rozpoětová opatiení Zastupite|stvem obce (dá|e jen Zo) a starostkou obce k 31. 12. 2o17 by|o|

schváleno ce|kem 23 rozpočtornfch opatÍení. iscnva|eno oe|Kem z5 ÍozpocÍovycn opatrenl. l
Zveiejnění by|o provedeno v sou|adu se zákonem 25ol2o0o sb.|
Rozpočtová opaiení by|a zapracována do schváleného rozpočtu. obec I
na své ÚÍední desce oznámila, kde jsou zveÍejněna na internetovfch I
stránkách a kde je moŽno nqh|édnout do jejich |istinnÝch podob. l
E'^'^^x+^.'r ,r .n,rh|a;| aa ralzrr Óf| ' |^ .t^,{.| l . . . l  . . .^x. i .x. .  . -  :- l ---^.^.-, .-r  IRozpočtov! vfh|ed Rozpočtovf vfh|ed na roky 2016 - 2019 byl zveŤejněn na internetovfch I
stránkách obce dne 12.2' 2017' obec na své rjÍední desce obce|
oznámi|a, kde je zveÍejněn na internetornfch stránkách obce a kde je
moŽno nahlédnout do ieho listlnné podobv.

Schválenf rozpočet Rozpočet by| projednán a schvá|en Zo dne 11. 12.2016 jako rozpoěet
vyrovnanf. Závaznymi ukazate|i by|y stanoveny paragrafy. Rozpis
rozpočtu by| zpracován v tÍídění rozpočtové sk|adby' Schvá|enf rozpoěet
byl vyvěšen na internetové stránky obce dne 23' 3' 2017 ' obec na své
iední desce oznámi|a, kde je zveiejněn na internetovfch stránkách obce

.Závěreěnf 
Účet

l a kde je moŽno nah|édnout 9o jeho |istinné podoby.-
lZávěrečnf ěet (dále jenZa) za rok 2016 by| projednán a schvá|en Zo
dne 19' 3' 2017. Návrh zÚ a9 zveÍejněn ná ihteinetovfch stránkách a
Úrední desce obce od 3. 3. 2017 doposud.
obec oznámila na své ÚÍední desce, kde je zveÍejněn na internetovlch I
slránk{ch a kdg jg.lnoŽno nahlédnout do jgho_ listinné podo-!y. . - *-l
Stavy vykázané k 31' 12' 2017 na bankovních vfpisech souhlasí se I
stavem vykázanfm ve vfkazu Rozvaha sÚ 231 - Zák|adní běŽnf ričet a I
stavem na rádku č. 6010 v'Íkazu FIN2.12M.

Faktura

Hlavní kniha Pred|oŽena v analytickém iazení k 31. 12. 2017.
lnventurní soupis
majetku a závazkŮ

inventáriáce rnaiátrrrďža\,azkť' k 31. Tzm
sou|adu se zákonem. PÍed|oŽen P|án inventur ze dne 19. l l, zoll,|
lnventarizační zpráva ze dne 2' 1' 2018, proško|ení inventarizaění komise I
ze dne 15. 12. 2017

r Kniha došI'Ích faktur Pred|oŽena k 31. 12, 2017.
Kniha odeslanych
faktur

l odměĎování čIenŮ í By|y zkontro|ovány Vyplacené
zastupitelstva { d|e mzdovlch |istťt u:

Pokladní kniha
(deník)

l PredloŽena k 31. 12. 2017.

odměny za měsíc |eden aŽ
i

p,*ín;,ec-žo|l i
dle mzdovfch list u: I
neuvolněné starostky, neuvo|něné místostarostky, piedsedkyně |
f]|?ng!i!q' kgltrohího vllqr,u=a lrgch č|enŮ zastupitelstva obce. . - *l
Stavy pok|adní knihy k 31' 12.2017 souh|así se stavem wkázanÝm ve lStavy pok|adní knihy k 31' 12.2017 souh|así se stavem vykázanfm ve| \JraYy Pvn|aul| l  l \ l || l |y Á o|.  .1. zv |í EguÍ||asl  š'e s lavem vyKazanym vel

|v!.kazu Rozvaha sU 261 . Pokladna a s po|oŽkou 5182 . Poskytované lzá|ohy v|astní pok|adně ve vlkazu FlN2.12M. Pok|adní limit není l
stanoven. Dohoda o odpovědnostl uzavrena dne 6. 8. 2012.
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Rozvaha PiedloŽena k 31' 12. 2017 ,
PríIoha rozvah

---"'T' ;reaouíí;T ď1: n.- n .

Kontrolovány četní dok|ady ě.3 aŽ32za období |eden (bankovní vfpisy,
Is-ry-mlrlÉ|l-u9p*ťJ#il - 1-*-^^-1
Učetní závěrka za rok2016 byla schváIena zo dne 19. 3. 2017,r l

| |protoko| pÍed|oŽen.
IUčtovÝ rozvrh iP|atryfro rok2o17'

PÍed|oŽen k 31' 12, 2017. I

PredloŽen k 31. 12. 2017.
Darovací sm|ouvy

Sm|ouvy a da|ší
materiály k pruatfm
Účelovym dotacím

pÍíjm ivfdaj če|ovfm znakem, nevyčerpaná dotace byla vrácena dne
31 . 1, 2018.

Smlouvy o pievodu V roce 2017 obec nerealizova|a Žádné sm|ouvy.
majetku (koupě, i
prodej, smě[?,
ievod

Sm|ouvy o věcnfch
biemenech

! |nformace o pÍijatfch
i opatreních (zák.
1420t2004 Sb.,
Lszu'-ofi-s!*sp-e*
lVnitrní predpis a
lsměrnice
Zápisy zjednání
zastupitelstva včetně
usnesení
PeněŽní fondy
Územního ce|ku -
pravidla tuorby a

uŽití
Finanční a kontro|ní
vfbor

ZadluŽenost obce
d|e zák. 231201 7sb.

Zápisy ze dne 11. 12. 2016,31. 1. 2017
9. 4. 2017,21 .5. 2017,25.6. 2017,20.
19. 11. 2017 a 30. 12. 2017 b
obec nemá zfÍzen sociální fond.

5. 2. 2017, 19. 3. 2017 ,
8. 2017,23.9. 2017

uza odp rn'Ích zpťtsobem.

V roce 2017 obec nerea|izova| a Žádné smlouvy.

lnformace o piijatfch opatÍení k nápravě (za zjištěné chyby vypllvající ze
Zprávy PHo za rok 2016) by|a zas|ána Krajskému ÚÍadu Ústeckého kraje
dne 26. 3.2017. Piijetí nápravnlch opatÍenÍ by|o projednáno Zo dne
19. 3. 2017.
PredloŽeny směrnice:
Vnltrní směrnice ze dne 3. 11.2015, do ručená aktua|izace.

PredIoŽeny zápisy:
finanční vf bgr - ze dne. 30. 1 . 2017 ,31 . 5' 2017
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tl. Zástupce Úsc Útrerce prohlašuje, že územní celek:

. nemá zastavený majetek,
o má zřizena věcná břemena,
o neuskutečnil žádné akce, pod|éha1ícizadávacímu řízeni dle zákona

ě. 13412016 sb', o zadávání veřejných zakázek,
. neprovozujehospodářskouěinnost,
. není zřizovate|em příspěvkové organizace,
. je zřizovatelem organizační s|oŽky,
o má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
. nehospodaří s majetkem státu,
. neručí zazávazky fyzických a právnických osob neuvedených v $ 38 odst. 3 zákona

128l2o0o Sb., o obcích (obecní zřízenÍ),
o nezastavi| movité věci ve prospěch třetích osob.

B. zjištění z jednorázového přezkoumání

Při jednorázovém přezkoumání hospodaření Úsc Útrerce za rok2o17
nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

G. Plnění opatření k odstranění nedostatků

. a).iištěnÝch Y]lhuJÝď btreh
Při přezkoumání hospodařenÍ za rok 20í6 byly ziištěny chyby a nedostatky, které
byly napraveny.

b) zi iště nýe h. p ři iednolaaovén p řerkou m án"í ea*rp r ?Q'í 7
PřÍ jednorázovém přezkoumáni za rok2o17 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

l. Při přezkoumání hospodařeni Úsc Úherce za rok 2017

neby|y zjištěny chyby a nedostatky (s í0 odst. 3 písm. a} zákona é.42ol2oo4 sb.)

ll. Při přezkoumání hospodařeni Úsc Úherce za rok 2017

nebyla ziištěna rizika, která lze dovodit ze ziištěných chyb a nedostatků a která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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!lI. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:

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

b) podí| závazkŮ na rozpočtu územního ce|ku

c) podí|zastaveného majetku na ce|kÓvém majetku
územního ce|ku

0,60 %

2,40 o/o

0,00 %

tV. PŤi pŤezkoumání hospodaÍení Úsc Útrercezarok2017

byIo ověŤeno dle s 17 zákona č. 23I2o17 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, Že dIuh rizemnÍho celku nepŤekročil 60 % prriměru jeho pÍ-limú
za posledni 4 rczpočtové roky.

Pos|edním kontro|ním konem piedcházejícím zpracování této zprávy by|o vyhodnocení a
odborné posouzení pied|oŽenfch dok|ad dne 22,5' 2018.

Úherce dne22.5.2018

Podpisy kontro|orŮ.

Bc. Jana BroŽová

kontrolor pověien y Ylzen ím pťezkoumán í

Zaneta Kropáěová

kontrolor

Ing. |va Krbcová

kontrolor

S obsahem zprávy o vfsledku pÍezkoumání hospodaiení ÚSC Úherce o poětu 7
stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdÉe|a

Zuzana Kubiští

starostka

A

I

t,ít'7" '

I'

,/ ' //
# Á*-*

,a lr
ť n {t*:]q OBE,d

Dne:22. 5. 2018
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Rozdělovník:

Steinopis Počet vÝtiskri PÍedáno PÍevzal

1 1 obec Úherce- Zuzana Kubištíková

2 1
KU UK
oddělení PHo

Bc. Jana BroŽová

Poučení:
zpráia o vfs|edku pÍezkoumání hospodaiení je současně i návrhem zprávy o vfs|edku
pÍezkoumání hospodaiení a obsahuje vfs|edky jednorázového pÍezkoumání nebo všech
dílčích pÍezkoumání. Koneěnlm zněním zprávy o vfs|edku piezkoumání hospodaÍení se
stává okamŽikem marného up|ynutí lhťrty d|e S 6 odst. 1 písm. d) zákona ě' 42ol2oo4 Sb., ve
které mě| Územní ce|ek moŽnost podat písemné stanovisko kontro|orovi pověfenému
Íízením pÍezkoumání na adresu Krajského rjÍadu Ústeckého krqe, odbor kontro|y, Ve|ká
Hradební 3118148,4o002 Ustí nad Labem (dá|e jen Krajskf rjÍad Ústeckého kraje).
Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č). 42ol2oo4 sb.,
povinen pÍijmout opatiení k nápravě chyb a nedostatkťr uvedenfch v této zprávě o vfs|edku
pŤezkoumání hospodaiení a podat o - tom písemnou informaci pÍíslušnému
piezkoumávajícímu orgánu (Krajskému riÍadu Ústeckého kraje), a to nejpozae1i ob 15 dn po
projednání zprávy o vfsledku pÍezkoumání hospodaiení spo|u se závěreěnfm čtem
v orgánech Územního celku.

Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst ' 2 zákona ě,' 42ol2oo4 Sb., povinen
v informacích pod|e ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést |h tu, ve které podá
piís|ušnému piezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o p|nění pÍijatfch opatňení.
Nesplnění v!še uvedenfch povinností je dle $ 14 odst. 1 pÍestupkem, za kterf |ze u|oŽit
zemnÍmu ce|ku dle ustanovení $ 14 odst.2 zákona é' 42ol2oo4 sb., pokutu do vfše

50 000 Kč.

Územní ce|ek je povinen zastat Krajskému rjÍadu Ústeckého kraje zprávu o p|nění pŤijatfch
opatÍení ve |hťttě uvedené v zaslané informaci.
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