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Cj.:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

REHENICE
IC: 00240699

za

rok20l2

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
,

5.12.2012
2.5.2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územníchsamosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Křiváček 6
251 67 Pyšely

Přczkoumání wkonaly:

-

kontrolor' pověřený řízením přezkoumání:

kontloloři:

Zástupci obce:

Martina Sirotková

Ing. Hclena Francová

František ondřich _ starosta
Martina Nováková - účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zak. č' 42012004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovo1ných svazků obcí.

Přezkoumáni bylo lykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r.2012.

A. Přezkoumané písemnosti

tt
Závěrečný účet
. Závcréčnýťrčetza rok 2011 schválený Zastupitelstvem obce 6'6'20l2 bez v1'jádřcnr"
zveřc.jniný na úřední dcsce l' termínu 2l'5'2012 - 6'6'70]'2
výhled
Rozpočtový
'_.
Ř"'p"el"ůvýblecl narok20i2-2013schválenýZastupitelslvemobce7'12.20l1
Návrh rozpočtu
j
- 5.12.20l1' v
nu ,ok'2012 zveřejněný na úřední desce v termínll od 20'11'20l1
elektronické podobě nebyl zveřejněn
' I'říjmy ve r'ýši 3'650.900._ Kč
' Výdaie ve výši'1.782.000,- Kč
šchodek vě výši 1.200.000,- Kč kryt přebytky minulých le
Schválený rozpočet
'' zastupitelstvo
.
,oŘ 20i2 schválený Zastupitclst'em obce 7.12.2011 usnesení zní
'.'o
sclrválilo návrlr přcbytkového rozpočtu pro lok 20l2'''
. Ve skutečnosti obcc sestavila rozpočet sclrodkový, schodek činil 1.200.000.- Kč.
Stanovení závazných ukazatelů zÍizeným organizacím
' Nebylo doloŽeno na rok 20 l2
. Záy-azné ukazatele na rok 2013 sclělené příspěvkové organizaci dopisen-r ze dne
10.12.2012.

l{ozpočtov1t opatření
' ti': 1 ' 2,3 schválené ZastupitelStvem obce 7'3'2012
7 schválené Zastupitelstvem obce 6'6'2012
' č.: 4' 5,6'
. e., 8, q. 10, 11 scl-rválenj zastupitelstvem obce 6'8'2012
schválené ZastupitelStvem obce 8' 10'2012
' č.: 18 - 22 schválené Zastupitelstvem obce 10'12'2012
Účtový roz'vrh
. platný pro Ílčetníobdobí roku 2012
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu
. k 31.10.2012, k31.12.2012
Výkaz zisl<u a Ztrílty
t :t.tO.UOtZ, k31'.12.2012 ze dne 21.1 2013

'

Rozvnha
. k31.10.2012, k31.12.2012 zedne21 1 2013
Příloha rozvahy
' k 30.9.2012. k 31.12.2012 ze dne 21 1 2013
Inventurní soupis majetku a závazků
' sloŽka ''Inventarizace majetkrr a záyazkil za rok 20l2''
Hlavní kniha
. za období I0' I2l20l2
Kniha došlých faktur

. ze dne 5.12.20]12
Kniha odcslaných faktur
. zc dne 5.12.2012

Bankovní výpis
' č.: 7 - 10 běŽného účtu164099705/0300 CSoB a's'
' č.: 70 - 100 běŽného účtu6229201/0100 KB a's'

č': l2' 13' 14' l5' 16'

17

Faktura
. dodavate]ská č.: 1200055 - 1200084
. odběratelská č.: 2200006 -2200009
Pokladní kniha (tleník)
. za období 08' 09/2012

'

Stop stav pokladní lrotovosti

5

'l2'2012 (10:30) činil 20.493'- I(č

Pokladní doklad
. výdajový č': l200034.{ - 12000367
. příjmový č': 12000067 - 12000082
. účetnídoklad č':200016.200018
Účctní doklacl
. č.: 61 001 ó, 620005' 720009, 120010, 92001 1' 920005' 920006, 9200 1 0'

9200 l i 92001 3.
"

920015 - 920019
Rozvaha zíízených příspěvkových organizací
. k 30.9.2012 - Mateřská škola Poměnka Rehenice
VÝkaz zisku ztriLty zíizený ch příspěvkových organizací
^ . k 30.9.2012
Mateřská škola Poměnka Řehenice
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo č. 19812012 uzavřená dne 29.10.20i2 se zhotovitelem BES s'r'o' Benešol'
na provedení opr'avy komunikace Barochov, ťrpr'ava parkoviŠtě a náiezdu Kr'iváček' cena
díIa 293.897'74 Kč
Zveřejněnó záměry o naklád:iní s majetkcm
. Záměr obce na prodej obecních pozemků p.č' l7ó a p.č. 1109/4 v k.ú. Malešín'pozemků
p'č. 171/1 a p'č. 170/34 v k.ú. Babice v Rehenic zveřejněný na úřednídesce v termínrt
13 .2.2.01,2

-

7 .3

.201,2

Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodcj' směna' převod)
. Smlouva o bezťrplatnérll pŤevodu nemovitosti č' UZSVM/SBN/S422/20l 2-SI]NM ze drie
24.8.2OI2, převodce ČR - Úraa plo Zastupování státu ve \'ěcech majetkovýclr' převod
pozemku p.č.48215 o výměře 285 m2 v k.ú. Babice u Řehenic
. Kupní smlouva ze dne 21 .3.2012 na prodej obecních pozemků p.č. 176 o výnrěře 28 m2 a
p.č. 1109/4 o výměře 140 m2 v k.ú' Malešín
. Kupní smJ.ouva ze dne 2.7 '2012 na prodej obecních pozemkťr p.č. 171/1 o výměře 564 m2
a p'Č. l7U 40 o výmcic l24 m2 r k.ú. Babice u Řehcrrie
Vnitřní předpis a směrnice
' Směrnice č.Il20I2 odpisování dlouhodobého majetku schválená dne 10.12'2012
. Přelrled odpisovaného maietku k 3)'.1'2.2012 - odpisový plán
Zápisy z jcdnání zastupitelstva včetně usnesení
. konaná dne 7'12.2011, 7.3'2012" 6.6.2012, 6.8.2012' 8.10.2012. 10.12'2012 nepřezkoumáváno' pouŽito podpůrně
Informacc o přijatych opatřcních (zík. 42012004 sb.' 320i2001 Sb.' apod.)
. opatření ze dne 21.5.2012 k nápravě nedostatků z.iištěných při přezkoumání hospodďení
za rok 201 I

ostatni píscmnosti
. Tabrr1ka č. l Finančníhovypořádání dotací a návratných 1lnančníchvýpomocí zc dne
13.2.2012

V kontrolovaném období obec Řehenice, dle prohlášení starosty
obce' nel.rospodařila
s majetkerrr státu, neručila svýnr.majetkenr za iávazky
fyzických u p.á'ni.tý.i'" o.ou'
nezastavila movitý a nemovitý najetek, neuzavřela směnnou, darovací,
nájemní smlouvu a
smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku' sm]oul,u
o pii;.ti iue.u, p,iietv.
smlouvu o poskytnutí úvěr.Ll, půjčky,snrlouvu o př1jetí veřejné poapory
iriotace). ,;ňil"
poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o pievzetí
"
arurlu nůu .'.i"i't"r..'
smlouvu o přistorrpení k záyazkl a smlouvu o sdrulení, nekoupila
'j'.l't",
ani neprodala ..''nJ pup,ry"
obligace, neuskutečnila rnajetkové vkla<ly' neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou)
činnost' uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 tz
oasr. :
t |ý12006

'at

ĎD').

B. Zj ištěn í z přezko

í

u m án
Při přezkoumárlí hospodařcní ubce Rehenice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedenó přcdpisy:
' Zákon č' 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnÍch -"pottti, ve znční
pozdčjšichpředpisu
l5
odst. l, nebot':
$
Finančníhospodaření nebylo uskutečňováno v soulac1u se schváleným
rozpočtenr' Dle
1'ýkazu FIN 2 - l'M se1l1ve1ém k 31.12'2'012 je patrné,
Že byly prekroč'r,ry .áru.né
ukazatele rozpočtu roku 20l2,jedná se o překročeníuyao.1ri
,po;"rr1;it-'^,
- s odměnami Zastupitelstva ob-ce, kd.1 byly schválen!
výda.|e ve u1;si :so'ooo'- Kč (pot.
5023' paragral6112), ale
celkové výclaje činily na odměnách 371.738' rt' t"a1'
'skutečné
o 21.738,- Kč více neŽ bylo
schváleno
- s.nlaty zaměstnancťt v pracovním pomčru" kcly b1'l1' celkové
výdaje na mzdy sclrváleIry r

ce'kové výši 356.000'- Kč (cclková Výše uv;de;; na palagrall-t
6l71 pol.5011.502].
503 1,5032, 5038). ale skutečnécelkové výclaje činily
442.'l2._ Kč, tcáy o go.qiz,_ Ko
více, neŽ bylo schváleno.
$ 15 odst. 2, nebot':

Neby.a. prováděna kontrola hospodaření zřizených a za'oŽených
právnických osob.
Uzemní celek neprovedl kontro]u hospodaření pI,íspěvkovéorgur'iro"e
laat.,'sta stota
Porněnka Řehenice

$ 16 odst. 4, nebot':

Nebyla splněna povirurost uskutečnit rozpočtovéopatření v případě
zmčn ve flnančních
vztazícll k.jinómu rozpočtu. Povinná rozpóčtová ťrprava nebylá
pro,redena u" ur,uÁ.,'
_ k rozpočtu jiných
obcí' kdy na příjmové polozce +l2t N;in;Stičnípri;ut" t onritr1'
oa
.jiných obcí činily skutečnépřrjmy 14ó.050'_ Kč, schválcný respektive'upr av."y ."žp"t.,
byl nuJový
- ke státnímu .ozpočtu, kdy na příjnrové poloŽce 4i 11 Neinvestiční
přijaté Úansfery ze
všeobcc. pokladní správy činily skutečnépříjmy 31.0óz1.Kt" schr,áleny
upravenÝ rozpočet byl pouze na částku 30.00O.- Kč'
'..r|.t,i*

'

Zákon č. 12012004 Sb', o přczkoumáviini hospotlaření úzcmních samospr:ivnÝch

celků :r dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších přeclpisů
písm' b). ncbot':
Uzen'ní celck neposkytl kontrolorům podnrínk1' přijatelné pro výktlr-r konrro11,.

$ 7 ot|st.2.

1

Zákr:n č. 563/1991 Sb., o účetnictví've znění poztlějšíchpředpisů
$ 3 o.dst. 1, nebot':
Uzemní ce]ek neúčtoval o skutečnostech, které jsou přednrětem účctnictl,í.clo clbclobí"
s nímŽ tyto skutečnosti věcně a časově souvisí' V Rozvaze Sestavené k 31.12'2012
nebyla
na účtll374 Kl'átkodobé přijaté zálolry na translěr)' v.vkázána zálol]a ve výši l.000'Kč
poskytnutá obci rra volbu prczidenta.

I a 4, nebot':
SkutcčnéStavy nraietku a závazků ťlzemního celku nebyly Ziištěny. Územní celek
ncprol'edl inventuru k 3 1.12.2012 u účtů03t,314.315.312.348. 101.403.40ó. 1o8' 9o3

$ 30 odst.

a dále ťrčtovó skr.rpiny 07 a 08.

písm' a), nebot':
InvcntulLtí soupisy ťtzenrníhocelku neobsahovalv Skutečnosti, kteró bv unroŽriovai1,
jeclrroznačrró určenínraje1ku a záv1zků' Inventurní .""pi'1'
í'"-"ir.ro-..rrl
"."lr"i.'š*Ly
Skutečnosti' ktcré by umoŽňoval1''.jednozrračné určcnímajetku ir závazkťl.
Inl,entur.ní
sorrpis k účtu021 Stavby neobsal'roval soupis
.jednotlivj'cll budov a star'eb. ale soupis
.|ednotlivých částek' kter'ými bylo plněrrí jedr-rotlivých staveb průbčŽněÍákturována a kter.é
evidováry před dokorrčenímstaveb a jejich u'edením clo provozu na účru0.12
Neclokončený c]loul'rodobý hmotný najetek. Každá ze staveb a bu<lov., majetkrr
obce tak
r-rerrí v1'číslena jednorr částkou a nemá přiřazeno příslušnéinl,entární
čísJo'ten1o majetck
nelze jednoznačně identifikovat.
obdobný nedostatek se vyskytuje v inventutnínr soupisu k ťrčru:014 ocenitelrrá práva.

$ 30 odst. 7

l, nebot':
Učctnízáznan-r územního celku ncbyl prťrkazný' Účetnídok]ad č. 9200l5 ze

$ 33a odst.

clne

31.I2'20|2 b1'l r' rozporu se zákonem bez průkaznéhoclo1oŽení účtor'arrÝchčástek. krlr
došlo kc sniŽol'ání zůstatkťrna účtu23 l Zák]adního běŽncho úČtux úČtLl2ó l P.,kladny. '
Obdobným způsoberrr nebyly doloŽen-y účetnízáznamy ploveclcné účetnímc1okládcm
č. 920005. 920015' 920016.920017,920018. 9200l9 ze clne 31' 12'2012.

$7odst. I

a 2, ncbot':
Učetnictvínebylo vedeno tak, aby účetnízávčrka Sesta'ená na jeho základě podávala
vělrrý a poctivý obraz. K 31'122012 činícelková výše Íinančrríchprostř;dků
na
bankor'nícir ttčtech 2.222..441.62 Kč, ale v ťrčetnictvíje vykázána na účiLr231

BěŽné
birnkovní ťrčtypouze částka 2'210.882.50 Kč'
Jedná se o rozdíl ve výši 11.559,12 Kč. který neb},l inl,cntarizačníkorrrisí
shlecial a
popsán v inventarizačttí zprávě. DoŠlotak ke zkrcslení finančníhornajetkr-r
obce.

C' Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky- porušeny
nížeuvedené předpisy:
Zákon č' 25012000 Sb., o rozpočto"y"r'- p.uuiJt".h
územníclr;"p;iid' ve znění
pozdějšíchpředpisů
$ 1l odst. 3, nebor':
Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn v elektronické podobě
způsobem

'

umoŽňu.jícím dálkový
přístup' Jedná se o náu'h rozpočtu na rok 2012
r,r"ř..1něr.1Í poure na úřední desce obce'
NENAPRAVENO
14 odst. 2, nebot':

Rozpis rozpočtu neobsahoval sdělení závazných ukazatelů
rozpočtu těm Sub.iektům, které
jsou povinny se jimi řídit. Jedná se o
sdělení příspěvkové organizaci Mateiská škola
Poměnka.

NÁPRAvENo

Pr?veleno syslémovéopatření, zřizovatel pro rok
20I3 slanovil a .st]ělil závazné ukazalele
své příspěvkové organizaci clopisem rc ar)
to.lz

zoiz

$ 17 odst. 2, 3 a 5, nebot':
Závěrečný účetneobsahoval stanovené náleŽitosti'
Součásti závěrečného účtuza rok 201l
nebyly informace

škola Poměnka.

o finančnim hospodaření založenépříspěvkové organizace

Mateřská

NENAPRAVF],NO

$ 17 odst. 7, nebot':

Pro'jednání závěrečného účtu'nebylo uzavřeno
r1'j ádřením v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo obec neschválilo záíěrečnýúčet
Za;;k zorz s ,vy;áJie,'i",': il."u1,s.
cítovaného ustanovení zákola schvaluj. pii'lusnv
o.gň závěrečných účets vyjádřením, a
to bez výhrad nebo s výhradou

NENAPRAVENO
$ 4 odst. 3, nebot':

Při sestavování rozpočtu úzenrníce1ek nevycházel
Z IoZpočtového výhtedu. nebot'územní
celek rozpočtový výhled na rok 2012 - zot: .c.'uato,ral
v zastrrpitelstvu obce 7'l2.20l1
tedy ve stejrrém terminu jako rozpočet na rok 2()12.
QÝávrh ro)počtu Ú1l-.'.i.;,-'* oa
20.11.2011)

NENAPRÁVENo

'
u.

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/199l
ve znění pozdějšich předpi*, p." .oLt."e
,rt.i"ilňňtty

ik]'tii,ll'i?l'

Ve výkazu Rozvaha

k

"yr'."'e

sestaveném
31.1O.2Ol2 se
celkem" ve sloupci NETTO a "pasiva celkem

NERoVNALY

poloŽky ',Aktiva

NAPRAVENO

V Rozvaze '9eslavené k 3 t

' t

2.2012

'se

již ne(]ostatek

neopakuje,

Aktila

'se

rollnají Pa'siva'

$.1 odst. 5, nebot':

Vc výkaze Rozvaha sestavcném k 31.10.2012 ncjsou vc čtvrtémsloupci AKTIV
uvedeny zůstatky Aktiv NETTO minulého období, t.j. zůstatk1' k 31.l2.20l1.
NENAPRAVENO
$ ,15, nebot':

lJzemní ce]ek nedodÍŽel obsahové vymezení Vysvětlqiících a doplňujících inÍbrmacíl'
příloze. odst' 1) písnr. a) V Pr'íloze sestavené k 30.9.2012 r' části "A.5.'' nejsou uveden1'
sprár nó iliformae c'
4

NFNAPR,AVFNO

I/

$ 76, ncbot':

Učetníjedrrotka nedodrŽela při sestavování ťrčtovéhorozvrhu smělné účtovéosnovy' která
je závaz'ná pro vŠechny ťrčetní.jednotky' V hlavní knize bylv pouŽity a nesprávně
ťrčtováno na neplatné účtyÍrčtovéskupiny 63 a 67'
Nebylo ťlčtovánona platnó a závazné účt1'směrné Ítčtovéosnovy' předevŠímna ťrčt1'5 1 1.
558, 572 a účtovéskupirry 68'
Tím c1oš1o k závaŽnému zlc'eslení rnezitimní účetnízávěrky.
NENAPRAVENO P ouze čá s ečně'
K 3].12'20]2 bylo tičtovúnona účtyúčtol,éskrylínu 68 a opral;nýn.t t]okladenl č' 92a0] ]
ze dne 3 ].]2'20] } zrušen.v neplulné t'ičty t1čtové'skupiny (l3 a 61.
os/atní ne bylo napro\)eno'
t

.

ČÚs 70l _ 708 ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
.
CUS 701 bod 6.2. a 6.3., nebot':
Uzernní celek neťlčtovalk okamŽiku uskutečnění účetníhopřípadu. Ke dni 30.6.2012. ani
k datu dílčíhopřezkoumání nebyl proúčtován na účtu432 (Nerozclčlený zisk, rreuhrazcná
ztr'áta minulých let) výsle dek hospodaření za rok 201 0 a 201 1
'

NAPRAVENO

(furavcno účetnímdokludem č. 6]00]6 ze dne 3]'12'20]2'

ČÚs' roz botl 2.' nebot':
Uzemní celek r-iedodr'Žel postupy při otevíránía uzavírání účctníchknih. Pří olevír-ání účtů
k l.l.2012 byla nesprávně část kr.rmulovaného hospodářského r,ýsleclku ve výši 56.400.Kč zaúčtovánana účet491 správně patří na 43 1
'
NAPRAVF],NO
Opruveno účelnínlclokladenl č' 92()0 ] 2 ze dne 3].]2'20]2.
.

'

Zákon č.5ó3/199l Sb., o účetnictví,ve znění pozr|ějších předpisú
l9.odst.4,
nebot':
$
Uzemní cclek nezajistil bilančníkontinuitu rozvahy. Nesouhlasí konečnézůstatk1'
Rozvahy sestavcné k 3l.12.201l na počátečnísta\T Rozvahy sestavené k l.1.r0l2.
Jednrí sc zívaŽný nedostatck, kterym je zpochybněno správné účetnictvíúčetní
jcdnotky.

NENAPRAVENO

$ 3-ja odst. 1, ncbot':

Učetnízáznam ťtzenního celku nebyl prťlkazný. o příjmových a výdajových pokladních
dokladech .je účtovánopouze k posleclnímu dni v nrěsíci n"piůká'nýn-' iouhrnnym
účetnímdokladem.

NENAPILAVENO
$ tl, ncbot':

Uzemní cclek ncvedl ťrčetnictvísprávně' ťlplně, prťrkazně' srozunritelně" přehlednč a
způsobenl zaručujícímtrr'a]ost účetníchzáznam'Ů,. V sorrvislosti nedoc1rŽením smělné
účtoVéosno\'y a sprár'nýc1-r postupů účtování:

_ r' Rozvaze Sestavené

k

31.10.2012 byly vykázána minusovó zůstatky účtů2ó1

101'856'- Kč, 262 - 2'478.O57'97 Kč ]78 - 520.000'- Kč, 403 - 23 1.600.- Kč
"
_ nesouhlasí k 31.10.2012 zůstatek na
bankovních účtec]rs konečnýrn zůstatkenr na

2lr
-

Írčtr.l

nesouh]así k

3 1 ' 10.20l 2 zůstatek poklady na pokladní krrihu a sorrčasně na poloŽku
51 82
nesouhlasí k 5'I2.2012 (10:30) zůstatek poklaclny na pokladní knihu
ncní dodlŽen poStup ťlčtovánídrobného dlor.rhodobého majetkrr
nejsou prol'edeny oprál'ky k účtu028 Drobný dlorrhoclobý hnrotnÝ majetek
- poplatky za likvidaci '|Ko nesprávně ťrčtoványna účer348
_ riesprávně účtovány daňové výnosy
na nepIatnou účtovouskupir.ru 63
_ nesprávně účtovány přijaté transt'ery
ze státního rozpočtu a kraje na neplatnj' účet671
_ nesprávt-tě účtoválryposkytnuté
transtěry od obcí rra účet518
_ není ťlčtován poskytnutý piíspčvek
příspěvkové organizaci na účct5 72
_ nesprávně účto\'ánypŤijatétransÍěry
na mateřskou školr: na vÝcla.jích Ila poloŽku 21l3.
správně patří na 412 l
NENAPRAVENO Pouze čťt's/ečně'
Nebyly opral,eny postupy účtovánídrobného t]tr.luhodobého ntafelku a účet5 ] 8.
V ]?ozlltlze sestavené k 3]']2'20]2 se již tllinusové zů'slatlql ncvyslqlrry í' o1lravnými
účetn{nlidoklady č' (:20(.)06,72009,720a]a, 92a006,92a010, 92ó0ú iyry p,nederl,
tičerníopravy'

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištčnynásledující chyby a nedostatky'- porušeny nížcuvedenó přetlpisy:
' Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidleclr územních .u'polti' r,c znční
pozdějšíchpřcdpisů
l1
odst. 3, nebot':
$
Návrh r'ozpočtu ncbyl zveřejněn ncjménčpo dobu 15 c1nů přede clnem.jeho projednání
r,
ZastupiteLStVu ťtzenrního samosptál'ného celku. obec nedoloŽila průkazt-tr''In
způsobenr
zvcře.jnění návrhu rozpočlu na r.ok 201 l .

NENAPRÁvENo

$ 17 otlst. 6, nebot':

Návrh zál'ěrečnéhoúčtrrnebyl zveřejněn nejmóně po dobu 15 dnů přecljelro projednáním
v zastupitclstvu. za rok 201 I

NAPR{VENO

Núyrh zťillěrečnéhotičru na rok 20] ] b1l nleřejn!71 y zúkonent
'sldno\)ené,n larnlínu'

ss

17 odst. 7, nebot':

Projednání závěrečnéhoťrčtunebylo uzavřeno vyjádřením v sorrladu se zákonem. za rok
201 0

IiENAPRAVENO
$ 17 orlst. 7, nebot':

Projednání závěrečnélro účtunebylo ttzavřeno vyiádřením v sou]adu se zákonenr'

NENAPRAVENO
$ 4 odst. 3, ncbot':

Pii sestavování rozpočtu ťrzemnícelek nevycházel

NÁPRAVENo

z rozpočtového r'ýJrledr_r obce.

V roce 20] ] nál,rh yycházel z rclzpočtovéhovýhletlu.

$ 4 odst. 4, 5, nebot':

Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno,
přebytkový nebo schodkový. na rok 201

NAPILAVENO

zďa .je rozpočet schválen .jako vyrovnaný,

1

Zdylupilelslyo obce schválilo 7.]2'20] ] "nól,rh ptlebytkového rozpočtu na rok 2012,,, který
ve skutečnosti byl sestavenjako schodkový, schot]ek činil ]
'20a'000,- Kč'
Provedeno systémové opatření, rozpočel na rok 20]3 schl,áliltl ZdstuJ')ilels l|'O tlbt:a t]ne
l a' 12.2a l2 jako schodkový.
$ ,l odst. 4, 5, nebot':

Není zřejmé. zda byl rozpočet schválen.jako vyrovnaný. přebytkový rrebo scl-iodkový' cc
NAPITAVEN*O
Proyedeno sys!énlolléopalření, rozpoče! na rok 20]3 schl,tililo ZaslLtpilelslyo ol'lce tlne
1 0. } 2' 2 0 1 2 jako schodkový'

.

Zákon č. 26212006 Sb.,
183
odst. 3, nebot':
$

zákoník práce, ve znění pozdějšíchpředpisů

Zaměstnanec nepředloŽil vyúčtovánípracovní cesty do 10 c1nů ocl ukončenípraco'ni
oesty. V0000037 a V0000036 ze dne 30.6.2010 byly proplaceny cestovní pr.íkazy,
které
nemají náleŽitost - chybí např. datum vyúčtováníp.uco,r''í cestý, místo
1eánani, chyune
vypočítanéstravné, u nutných vedlejšíclr výdajů chybí doklady. Cestovní příkazy jsou z
roku 2009 a proplaceny až30.6.2010

NAPRAVENO
P t i.i a

t,, n,i pv.1

v'1 r1

up,

r t

t'

c n i.

.*_..!-u^s

- 522, Českéúčetnístandardy ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
1ot ,1,
CUS 501 bod nebot':
Nebyly s1edovány důleŽitéskutečnosti na poclrozvahových účtechobec neťtčtrr;e o
pořízcní drobrrél-ro dlouhodobého rna.jetku v ceně pořízení Llo Kc l.000._ na
podrozvahových účtech.

NAPRAVENO

Za rok 20] ] vedeno jako nol,ý nedostatek.

.' CUs
'

701 _ 708 ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
C L S 701 bor] 4.2. písm. b), nebot':

Uzemní celek nevytvořil analytické účty'případně nezajisti)
.jinými nástro.ji pro
s}'ntetických účtůnajetek zatiŽený věcným břemenem.

čler-rění

\ENAPRAVENO
ČÚs zot bod

5., nebot':

Územní celek neúčtovalnebo ťrčtoval clrybr'rě na podrozvahových účtech.obec neúčtuje
na podrozvahových účtech901 o drobném d]ouhodobém nehmotném r.r.raie tku s dobou
pouŽitclnosti dclšíneŽ.jeden lok a s pořizor'ací cenou niŽšíneŽ 7.000'00 Kč' na účru902 o
drobnénr dlor.rhodobém hmotném majetku s dobou pouŽitelnosti de1šíneŽ.jeclen r.ok a s
pořizovací cenou niŽšíneŽ 3.000,00 I(č a na účtu903 o majetku svěi.eném zřízené
organizaci k hospodaření.

NAPIL\VENO

Nalezený nnjetek byl zaúčtovťtnna účet903'

.

Vyhláška č.2701201-0 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
3
$ odst' 1 písm. d), nebot':
Nebyla sestaverra inventarizačnízpráva.

NENAPRdVENO

lnventarizační zpráva

'\'

t an

ov

en

é ll y h l á'š ko u'

za rok 20]2 byla vypracovtina, ale

neoL';salnl,ula náležito.s'ti

$ 3 odst. 3, nebot':

Vnilřrrí předpis účetní.iednotky neobsahovala organizaci

inventalizace' Nebylo provedeno proško1ení inventar.izačníkomise.

a

způsob provedení

NAPRAVENO

Předložen zdpi's o proškolení na proyedení inl,enlarizuce k

3]'

I2.20] 2'

$ 8 odst. 2, nebot':

Ittventurní soupis, resp. dodatečný inventurní soupis' neobsahoval poŽadované údaje. u
lyzické inventarizace a to účtů013'014,019,O31'O21,O22'O28 clrybí identifikační číslo
organizace, u dokladové inventarizace inventumí soupisy účtů314.231' 311, 902'33l.
342,346 nernají náležitosti, jsou nazvány '' Inventalizace vybrar-rélro účtu'' a dalovár-rt k
3I.12.2012' namísto správně k 31 .12.20 t 1

NAPRAVENO

Invenlurní soupi.ty k 31'12.20l2 mají požadollanénáležito'sti'
$ 8 odst. 3, ncbot':

Přílol-ra inventurníl-ro soupisu neobsahovala poŽadovar'ré úclaje a inÍbrrr-race. Inventurní
soupisy účtů0ó3' 3t1,3 l4.315' 346,348'26l' 321,33l'336,342 neobsahovaly zclruje doklady. evidence, případně odkazy na ně tak, aby bylo moŽr-ro.jednotlivó zůsiatky účtťr
defirrovat a inr'entarizovat. obsahovaly pouze opis poloŽek vybr.aného ťrčtuMD. D.

\ENAPRAVENO
v roce 20]2 se
njktcrs

ttt

nedo.gtalek opakuje a

tičtt,ttt Rozy,l h)''

je

l0

konslctlováno .jako neprol,edení inl,entut.v k

'

\-r'hláška č' 'll0/2009 Sb., kterou se prov:ídějí něktcr:í ustanovení zákona č. 5(l3/l99l
Sb., o účetnictví,ve znčnípozdějšíchpředpisů' pro něktcré vybrané účetníjednotky

5s8,

nebot':

Ve výkazu Příloha k 31.12.2010 není v části G není provedeno rozČleněnístaveb die

jednotlivých dru]rů a v částj H provcdeno rozčIcnění pozemkťr dlc jednot1ir'ýcl-i druhů'

\APRAVENO

K 30'9'2012

b\.'ly do

ylromílnuly'

.

Přílohy pclžtlclcl.,,anéinformacc 41ktjící ye eyitlence

';!tt.''cb tl ptlzenlktt

Zákon č. 4z0lzn04 Sb., o přezktlumávání hospodař'cní územních samospr:ívných

cclků a dobrovolných svazků obcí, vc znění pozdějšíchpředpisů
l písm. b), ncbot':
Nebyla podána píscmná inÍbrmace přezkoumáva.jícímu orgánu o při.jctí opatřcní k r-rápr'ar č
ch;'b a nedostatkťl uvedených ve zpr'ávě o výsledku pŤezkoumání lrospodaření do 15 dnů

$ 13 odst'

od

pr'o.j

ednání závěrečnélro ťrčtu.

NAPITAVENO
Pí.semná iďtlrnlaca l,zltthtljící se k přezkottntání hrlspotluření tlbce ztt rok
poddnu

zti

kclnenl

s l

anoy e nénl t ernlí nu'

2a]

]

byla

'

Zuilion č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších přcdpisů
l1
$
.odst. 1 písm. Í), nebot':
Učetrrídoklady neobsalrovaly podpiSo\,ý záznam odpovědné osoby. Při pror'áclění plateb r'
hotor'osti ch1'bí podpis příjemce .jejich přer'zetí a to na pokladních dokladeclr nlpi.
V1 1000150 zc dnc 28.12.201 1 - č' V1 1000157 zc dne 2[l. l 2.20l l

NAPRAVENO

Proyedeno nápra,',né opalření, poklatlní doklatly
záznanly'

zct 1:ro'sinec

20]2 obsuhovaly po[Ú)lst)l'C

$ 1,l.odst.2 a 3, nebot':

Uzerlní celek nesestal'il pIatnÝ ťrčtor'j'rozr'rh. příparlnč.ic'incdoplňoval o

ťrČt1'.na

nichŽ

bylo ťrčtor'áno'

NAPRAVENO
K dílčímttpřezkr.lunlání byl 1lředložen účttnýrozvrh pro účetníobtlobí rclku 2012, který
obsahuje použití neplatných účtůúč1olléclsnovy.
K závěrečnénltL přezkoumání byl předložen doplněý účtoyýrozvrh pro rok
nenlti pol inně popsány 'lednotlitó analytíckéúčryk s.vnt' Ličru 02 ] ' 03 ] '

$

lti odst. 2, ncbot':
K ťrčetnízár'ěrce nebyl

NAPRAVENO

[jčen í zal,ěrka za rok

2

20l2, který

připo.jen podpiSový ZáZnam StatutáIního orgánu účetrrí.1ednotky'
()

1 2

.iiž obsahovctlct poclpisové za:nctllt1

'

$ l8.odst.2, nebot':
Učetnízár'ěrka neobsahovala zákonem Stano\'ené náleŽitosti. obcc nerná za celÝ rok 20] l
v tiŠtěnó podobě výkaz Pr'ílolrtr Rozvah1'.

NAPRAVENO
Přijalo ntipravné opatl'ení. |j|kaz Příloha k 3().9'20]2 ú k 3]']2'20l2
tiš lěné p()době.

11

b\,l pl'adloŽtlt l,

$ 28 odst. 6, nebot':

odpisový plrín územníhocelku nebyl Sestaven.

\APRAVENO

Provedeno systémovéopatření, byl typracován odpisový plán pro rok 20

$

] 2.

30 odst. 7, nebot':
Inventarizačni rozdí\y nebyly vyúčtovanydo účetníhoobdobí, za které se inventarizací
ověřuje stav maietku a závazkí.

NENAPRAVENO

'

$ 6, nebot':

Územni celek nedodrŽoval základní povirrrrosti účtování.obec chybně účtovaladle výIazu
Rozvalra k 31.12.2011 na účtu346 - Pohledávky za ústřednímirozpočty v mínusové
částce 1890,00 Kč <lále na účtu261 - Pokladna a to v minusové částce 42.300,00 Kč.

NAPRAVENO

Proyecleno systémové opatř.ení. V Rozvaze seslavené k 3I.]2.2012 se
nedo

s7odst.

s

t

at ek nevys ky tov

al.

1 a 2, neboť:

'již obdobný

Účetnictví nebylo vedeno tak' aby účetnízávěrka sestavená na jeho základě podávala
věrný a poctivý obraz. obec nemá vytvořen vnitřní předpis k provádění inventarizace
svého majetku dle platné vyhláška č. 27012010 Sb.

NENAPRAVENO

12

D)

Závěr

'j:: přezkoumání lrospodaření obce Řeherrice za rok 20l2 poiile $ 2 a
.. :]0 ]00rl Sb'. r'e zriěrrí pozdějšíchpředpisů

.

\ ]

zákona

Bi'11'zjištěny chyby a nedostatky, ktcré nemaji závažnost nedostatků uvetlenýclr pocl
písmcncm c):
($ 10 odst. 3 písrn. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
L zctllttí celek neposkytl kontrolorůrn podmínky přijatelné pro výkon kontroly.

Byly zj ištčn1'nedostatky spočívajícív:
($ 10 odst. 3 písm' c) zákona č. 420/2001 Sb

)

C2) ncúplnosti, nespr/tvnosti nebo neprůkaznosti vetlcní účetnictrí
' Učetnízáznam ťrzemního celku nebvl průkazrrý.
' Úzenrní celek neťLčtovalo skulečnosiech' které .isou přcclnlětcni účetnict\,í.c]o období"
s nímŽ tvto skutečnosti r'ěcnč a časovčsilr-rl''isí'
' SkLltečnéstav;' ma.jetku a zár'azků ťrzenrního celku nchrl; zjiStcn-r. ( Zšlrlnr celck
nepr'or'edl inr'enturu k 31.12.2012 u ťrčtu03 l' 314,315. j42' ]48. 40l, 4o3. 406. 408' 90j
a dáLe účtovóskupirry 07 a 08.
' In\'enturní soupisy ťLzemnílro celku neobsahovaly Skutečnosti. které by, urnoŽňovaI1'
.jcdnozr-račné ulčer'iír'najc1ku a zával'kŮ. ]nventurní sottpisr' úzcnrníhoce]ku trer:bsahor'a]_r'
skutečlrosti' které by umoŽňor'aly .jedrroznačnér:lčeníInajctku a závazkLr. ]tlr clltt-tt.tli
sol-lpis k účtu021 Stavby neobsal-roval soupis .je drrotlivýclr budov ir stavcb' iile SoLlpi5
jednotlir'ých částek' kterýrni bylo plnění jcdnotlivých staveb průběŽně fakturována a ktcré
er'iclor'án}' před dokor-rčenínlstaveb a .jejich uvedením do pror'ozl-t na ťlčtu042
NedokončenÝ dlouhodobý hrrrotný majctck. Každá ze stavcb a budov v nrajetkrr obce tak
ner'rí l'1'čís1ena.jednoučástkou a netttá přiřazeno příslrršnéinventální číslo.tento nlajetck
nelze.jednoznačně identiÍjkovat.
' Učetnictvíneby]o vedeno tak, ab1' účehlízár'ěrka sestar'ená rra.jeho zitkladč poclálala
věrrrý a poctil'ý obraz. K 31'12.20l2 činícelkor'á r,ý'šc linančníchprostr'eclků na
bankovních účtech2.222'44l.62 Kč. zrle v účetnictvíje r'ykázár'La na účttr23 1 BěŽrró
bankor'ní účtypouze částka 2'2l0.882.50 Kč..Icdná sc o rozciíl ve r'ýŠi11.559.J2 Kč.
který neb,l'1 inr'entarizačníkorl-risí slr1ed/rn a popsárr r' irrl'entarizačnízpr'ár'č. Došlo tak kc
zkleslení 1lnzLrrčn ího ttlajclku obcc.

C4) porušenípovinností nebo překročení působnosti úzcmníhocclku stanovených
zr1:íštnímipr:ívnímipředpis1,
' Finančníhospodaření nebvlo uskutečňor'áno r'sou1ac]r'r se schr'áleným rozp{]čteÍ].].
' Nebyla splněna por'innost uskutečni1 lozpočtovéopa1ření v přípaclč změn t'c Ílnančních
yzlaz'ícLr k jinénu t'ozpočtu'
' Ncbyla provádčna kontrola hospodaření zřízeriých a zaloŽerrých pl.ávnických osob'
l-Izenrní cclek neprovec1l kontrolu hospodaření příspěvkol'é organizace MateřSká škoLa
Puttt:nka Ř.h. n ice

13

ByIy zjištěny nedostatky spočivajícív:
($10 oisi 3 píšnr' cl zákona c' 420/2004 Sb')

při dílčímpřezkoumání nebo při přezkoumání
C5) neodstranění nedostatků zjištěných
za předcházející roky.
. í}á;hfi;i..dostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm' a) a b)'
fpozorněnínarizikadle$10odst.4písm.a)zákonač.42012004Sb.,vplatnémznění:
\euvádí se.
Sb'' v platném zněni:
Podíly dle $ 10 otlst. 4 písm' b) zákona č' 420t2004
a)

3,65

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

o/n

2,35 ',/.

celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního

0'00 oÁ

maj etku územního celku
c) podíl zastaveného maj etku na celkovóm

Řehenice 2.5 '2013

Podpis; kontroloru:

Martina Sirotková
kontrolor povtřený řízením přezkoumání

Ing' Helena Francová

orka

Tato zpráva o výsledku ořezkoumání:
přičemŽ konečným zněním zprávy
- ie návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni'
stanovené.v $ 6 odst. 3 písm. 1) zákona č.
Se Stává okamŽikem marného iplynutl lhůty
kontrolorovi pověřen": u j]"n í', |.':zkoumání
42ol2OO4 Sb., k podání pi.".neni stanouiska
nuJ", odbor ťrnančníkontroly, Zborovská ] l' 150 21

';;;;"']<;"jri1,.irua'srr.aoe"rteno
Praha 5.

t4

- tento návrh zprávy o výsledku pl'ezkoumání hospodaření obsahqje
dílčíhopřezkor-rmání
-

i

výslccJky konečtlé].io

se vyh616uu1. ve dvou ste.inopisech, přičemŽ se stejnopis č' 2 přeclává Statutárním]-l
zástupci

kon1rolovaného subjektu a stejnopis

č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu ťrzemního celku

r'edeného odborem Ílnančníkontroly Kra.jského úřadu Střecločeskéhokraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkounrání hospodďení obce Řehenice o počtu
15 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 pŤevzal' p. František ondřich. Stalosta obce.

_,t-

/t

,

,: "

fuil r,Lct

Frarrtišek ondřich
starosta obce Řehenice

dne 2.5,2013

Poznámka:
ÚzeInní celek je ve sn'ryslu ust. s 13 odst. 1 písm' b) zákona č. 12Ol2O04 Sb'. pr'rvirren
přrjmout opatřeni k nápravě chyb a rredostatků uvedených v této zprávě
o vysle<tku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému prezkoumáv4ícímu
orgánu _ Krajský úr'ad Středočeského klaje, odbor fir.rančníkontroly, Zborovská
11' i50 21
Praha 5, a to nejpozdě.ji do 15 dnů po projednání této zprávy ,poiu ,. závěrečnýÁ účtem
v orgánech úzenrního celku.

Územní celek je <1ále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42Oj2OO4 Sb., povinen
v inÍbrmacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůLr-r. ve
kiere podá
příslušnémupřezkounrávaj ícímuorgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této
lhťrtě přís1ušnómu přezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávu
zas1at.
Za nesplnění těchto povinnoStí lze uloŽit územnímu celku c1le uSt. 14 písrrr' f). g)'
h) zákona
s
č.42012004 Sb., pořádkové pokrúy až do výše 50.000,00 Kč v.jednóm piipade. "'

RozděIovnílr:
Steinopis

Počct výtisků

Předáno

Přcvz:rl

1

1x

Kraj ský úřad
Středočeského kraj e

Martina Sirotkor'á

)

1x

Obec
Řehenice

FrzultiŠek ondr'ich
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